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يادداشت روز
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زمینه سازی مناسب برای 
مسافران نوروزی همکاری 

دستگاه های مسئول را می طلبد 
 با نزدیک شــدن به هفته هــای پایانی 
سال، موضوع سفرهای نوروزی نیز به طور 
جدی مطرح و از سوی دستگاه های مسئول 
و  ذیربط پیگیری می شــود. بر این اساس 
ســتاد خدمات ســفر و برنامه های اسکان 
نوروزی در استان فعال شده تا مقدمات الزم 
برای ارائه تسهیالت و خدمات به مسافران 
نوروزی فراهم گردد. در نخستین جلسه این 
ستاد نیز که اخیرا با حضور استاندار همدان 

برگزار شد.

يادداشت

2

چه خوب که خوب زندگي کنیم
 وارد آخرین ماه سال شده ایم و دیري 
نخواهد پایید که رقم ســال شمســي از 
1397 به 1398 تغییــر مي یابد. یعني که 
یکســال دیگر هم بر عالم و آدم گذشت 
و شــاید هم هیچ! خوشــا بحال آنان که 
از عمر زودگذر و فاني خوب اســتفاده 
مي کنند و مي دانند دیر یــا زود باید دنیا 
را با تمام سایه روشن ها و خوب و بد و 
زشت و زیبا و البته تمام دلبستگي هایش 
گذاشت و رفت. این حرف واقعًا شوخي 
و تعارف نیســت، دیر یــا زود دارد اما 

سوخت و سوز ندارد. 

بوی شیطنت می آید!
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 هـاشم مظاهـری 
انتصاب شایسته جنابعالی ، به عنوان 

معاونت صنایع دستی استان همدان 
که نشــات گرفته از تعهد و توانمندی شــما است را 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات و 
خدمات دلسوزانه و مداوم جناب آقای مهندس علیرضا 

قاسمی نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
امید اســت در سایه الطاف الهی در راه خدمت در هر 

سمتی که باشید همواره موفق و موید باشید.

شرکت سفال تاج، صادرکننده نمونه ملی کشور 
بشیـری

تبریک و تهنیت

جنـاب آقــاي

 مصطفی آزادبخت
معاون محترم سیاسی، امنیتی استاندار همدان

انتصاب شایســته حضرتعالی که بیانگر کارآمدی و 
شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت به 
نظام اسالمی است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نموده  و از زحمات بی شــائبه جناب آقای الماسی 
در زمان تصدی  نیز تقدیر و تشــکر می نماییم.امید 
است همواره در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسالمی موفق و موید باشید.

دهکده تفریحی و توریستی گنجنامه

تنها يک دفتر ساماندهی خانه های مسافر 
در همدان فعال است

مسافرانخانهنشين
■ 53 خانه مسافر در همدان مجوز دارند

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
همدان از تهیــه و تدوین برنامه عملیاتی 
گردشــگری در مناطق حفاظت شده این 

استان خبر داد.
استان همدان  اظهارداشــت:  عادل عربی 
علی رغم داشــتن ۶ منطقه حفاظت شده 
و 1۲ منطقه تیراندازی و شــکار ممنوع و 
همچنین آثار و مناطــق بکر و طبیعی که 
فراوانی  قابلیت گردشگری طبیعی  دارای 
است متاســفانه فعالیت چندانی در زمینه 
ترویج اکوتوریســم تاکنــون انجام نداده 

اســت.عربی در گفتگو با مهــر از تهیه و 
تدویــن برنامه عملیاتی گردشــگری در 
مناطق حفاظت شده این استان خبر داد و 
اظهار کرد: این مناطق با توجه به ظرفیت 
هــای بالقــوه ای که در حــوزه طبیعت 
گــردی دارند می توانند هر ســاله مقصد 
مناسبی برای بســیاری از عالقه مندان به 
طبیعت باشــد و می تواند در امر اشتغال 
و درآمدزایی مردم شــهرها و روستاهای 
اطراف نقش قابل مالحظه ای داشته باشد.

وی ادامــه داد: ایجاد زمینه های توســعه 

صنعت گردشــگری در مناطــق طبیعی 
نیازمند مطالعه اســت تا بتوان همزمان با 
حفاظــت اصولی و پایدار از مزایا و منافع 

اینگونه مناطق نیز بهره مند شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
همدان خاطرنشــان کرد: حفاظت محیط 
زیست استان همدان از سال های گذشته 
اقدام بــه تدوین طــرح مدیریت مناطق 
حفاظت شــده اســتان کرده که بر اساس 
این طرح، پس از انجام مطالعات نسبت به 
تقسیم بندی مناطق به واحدهای مختلف  

اقدام شــده که یکی از این واحدها، زون 
های گردشــگری و یا تفرج گســترده و 

متمرکز است.
وی گفت: برنامه عملیاتی گردشگری در 
مناطق حفاظت شده اســتان، با توجه به 
تدوین بخش عمده طرح مدیریت مناطق 
تحت مدیریت اســتان تهیه شد و در این 
برنامه عناوین برنامه های مورد نیاز برای 
اجرا، محل های اجــرا و اعتبار مورد نیاز 
پیش بینی و درراستای اجرا به واحدهای 

شهرستانی ابالغ شده است.

 معــاون ســوادآموزی آمــوزش و 
پــرورش اســتان همــدان از افتتــاح 
مرکــز یادگیــری محلــی مشــارکتی 
و  داد  مدنــی همــدان خبــر  شــهید 
ــز 147 ســوادآموز  ــن مرک گفــت: در ای
قــرار  آموزش هــا  پوشــش  زیــر 

 . نــد می گیر
معصومــه خدابنده لــو ازافتتــاح مرکز 
یادگیری محلی مشــارکتی شهید مدنی 
همــدان خبر داد و اظهار کــرد: در این 
مرکز که با همکاری شــهرداری همدان 
راه اندازی شد 147 سوادآموز زیر پوشش 

آموزش ها قرار می گیرند.
وی با اشــاره به اینکه از 147 سوادآموز 

۲1 نفر در دوره تحکیم، 40 نفر در دوره 
انتقــال و 8۶ نفر در دوره ســوادآموزی 
شــرکت می کنند گفــت: در این مرکز 
یادگیری عالوه بــر تدریس کتاب های 
سوادآموزی، مهارت های زندگی آموزش 

داده خواهد شد.
 معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش 
استان در گفت وگو با فارس عنوان کرد: 
بر اساس سرشماری سال 95 حدود 49 
هزار نفر از جمعیت بین سنین 10 تا 49 
سال بی سوادند که از این تعداد 1۶ هزار 
و ۶5۶ نفــر مــرد و 3۲ هزار و ۲۶0 نفر 

زن هستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شناســایی 

افــراد بی ســواد یکــی از مهمتریــن 
ــروز ســوادآموزی اســتان  مشــکالت ام
اســت گفــت: در حــال حاضــر عــالوه 
ــوادآموزی  ــای س ــزاری دوره ه ــر برگ ب
ــم  ــای تحکی ــوادان، دوره ه ــژه بی س وی
و انتقــال نیــز ویــژه حفــظ ســواد 
ــز  ــل آنهــا نی ــه تحصی نوســوادان و ادام

انجــام می گیــرد.
بــا  آشــنایی  برگــزاری  خدابنده لــو 
مهارت هــای هفت گانه ICDL و ایجاد 
حلقه های کتابخوانی و آشــنایی عملی 
نماز با عنوان »نماز، کلید بهشــت« ویژه 
باسوادان را از جمله فعالیت های نهضت 

سوادآموزی عنوان کرد.

  برنامه عملیاتی گردشگری در مناطق حفاظت شده استان تدوین شد

سامانه بارشی 
همدان را 
فرا می گیرد

 کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان 
گفت: سامانه بارشی به صورت ریزش برف 

در آسمان همدان اثر خود را می گذارد.
 سید محسن موسوی افزود: بر اساس نقشه 
های ماهواره ای هواشناسی، آسمان استان 
امروز نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش 
باد مالیم، بارش بــاران و ریزش برف در 

ارتفاعات پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه این ســامانه موج ضعیفی 
دارد و تا اواخر امروز در استان فعال است 
ادامه داد: با خروج این سامانه از استان، روز 
دوشنبه جو هوا پایدار و آسمان بیشتر نقاط 

استان آفتابی پیش بینی می شود.

147سوادآموززیرپوششمرکزیادگيری
»شهيدمدنی«قرارمیگيرند

امام جمعه نهاوند:

چرا به دادن 
پست های آنچنانی 

به زنان اصرار دارید
■ اشتغال زن با اسالم منافات دارد

سرپرست گروه موسیقی »همراز« مالير:

موسیقی همدان رو به رشد است

عضو شوراي اسالمي:

قانون تعیین تکلیف اراضی در همدان شفاف نیست 
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يادداشت روز

يادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

حقوق کارکنان شهرداری همدان 
20 درصد افزایش یافت

 حقوق و مزایای کارکنان حوزه های مختلف شــهرداری این 
شهر برای سال آینده ۲0 درصد افزایش یافت.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان گفت: اعضای شورای اسالمی 
شهر همدان بر اساس بخشنامه های ابالغی بودجه برای کارکنان 
رســمی، پیمانــی، قراردادی و مشــموالن قانون کار شــاغل در 

شهرداری همدان رای به این تصمیم داد.
کامران گردان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: برهمین اساس 
حقوق و مزایای کارکنان شهرداری همدان با افزایش علی الحساب 

۲0 درصدی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شد.
گردان خاطرنشــان کرد: همچنین بسته های حمایتی برای جبران 
افزایش قیمت ها و حفظ وضعیت معیشت کارکنان شهرداری در 

سال آینده در قالب چهار مرحله تهیه و بین آنها توزیع می شود.
شورای اسالمی شهر همدان بودجه هشت هزار و 50 میلیارد ریالی 

را برای سال آینده شهرداری این شهر مصوب کرده است.

سهم خواب آلودگی در بروز سوانح 
جاده ای رو به افزایش است

 ســهم رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی در بروز 
سوانح جاده ای این استان رو به افزایش است.

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: خودروهای شخصی بیشترین 
میزان سوانح ناشی از خواب آلودگی را به خود اختصاص دادند و 

سهم کامیون ها و اتوبوس ها اندک است.
رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: بیشترین میزان 
سوانح رانندگی ناشی از خستگی و خواب آلودگی از ساعت 1۲ 
شب تا سپیده دم رخ می دهد.رئیس پلیس راه استان همدان افزود: 
عرض یک بزرگراه حدود 1۶ متر اســت و در صورت یک ثانیه 

بسته شدن پلک ، خودرو از مسیر اصلی خارج می شود.
عزیزی بیان کرد: رانندگان مینی بوس های درون شهری برخی 
مواقع اقدام به ارائه ســرویس در محدوده بین شهری و استانی 
می کنند که این قبیل رانندگان به علت نداشتن مهارت رانندگی 
در جاده دچار سوانح می شوند.وی اضافه کرد: یکدستگاه مینی 
بــوس متعلق به تهران هنگام تــردد در 10 کیلومتری فامنین به 
علت خواب آلودگی راننده واژگون و چهار تن از سرنشــینان 

آن مصدوم شدند.

رئیس نظام پزشکی همدان:
 پرونده مرگ » منصوره حسینی شعار« 

به عضو محقق محول شد 

 رئیس نظام پزشکی همدان با بیان اینکه پرونده مرگ »حسینی شعار« به عضو محقق 
محول شد گفت: قبل از عید نوروز رأی تخلف انتظامی پرونده در نظام پزشکی همدان 

صادر می شود. 
علیرضا مدرکیان با اشــاره به اینکه دوشنبه هفته گذشته پرونده مرگ »منصوره حسینی 
شعار« در جلسه هیأت تجدید نظر دوباره مطرح شد اظهار کرد: رأی اولیه نظام پزشکی 

در خصوص این پرونده صادر شــد اما شاکی و متشاکی هر دو به آن اعتراض کردند و 
بررسی پرونده به هیأت تجدید نظر رفت.

وی با بیان اینکه جلســه اول هیأت تجدید نظر برگزار شد و بعد پرونده به عضو محقق 
محول شد گفت: عضو محقق پرونده را تحقیق و بررسی کامل خواهد کرد.

رئیس نظام پزشکی همدان در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه با صدور رای تجدید 
نظر، رأی به قصور پزشــکی به دادســتانی ارجاع داده می شود افزود: هنوز نتایج معلوم 
نیســت و ســعی خواهیم کرد قبل از عید نوروز رأی تخلف انتظامــی پرونده در نظام 

پزشکی همدان صادر شود.
وی بیان کرد: وقتی رأی اولیه تخلف انتظامی پرونده در نظام پزشکی همدان صادر شد، 

شــاکی)خانواده مرحوم( رأی یعنی تخلف انتظامی را کافی ندانست و متشاکی )پزشک 
و تیم درمانی( نیز رأی را شدید تلقی کرد و در نتیجه پرونده به هیأت تجدید نظر رفته 

است.
مدرکیان با اشاره به اینکه ممکن است هیأت تجدیدنظر با چند جلسه رأی نهایی را صادر 
کند افزود:  آنها به صورت کارشناســی به شــور و مشورت می پردازند و نهایت رأیی را 
صادر می کنند که ممکن است حتی دیدگاه متفاوتی هم داشته باشند پس باید منتظر ماند.

منصوره حسینی شــعار چند ماه پیش برای زایمان به بیمارستان بوعلی رفت و به گفته 
خانواده اش چون به آمپول آنتی بیوتیک حساســیت شدید داشت اما به رغم اطالع دکتر 

معالجش، این آمپول به او ترزیق شد و در نهایت فوت کرد.

چه خوب که خوب زندگي کنیم
مهدي ناصرنژاد «

 وارد آخرین ماه ســال شده ایم و دیري نخواهد پایید که رقم سال 
شمســي از 1397 به 1398 تغییر مي یابد. یعني که یکســال دیگر هم 
بر عالم و آدم گذشــت و شاید هم هیچ! خوشا بحال آنان که از عمر 
زودگذر و فاني خوب استفاده مي کنند و مي دانند دیر یا زود باید دنیا 
را با تمام ســایه روشن ها و خوب و بد و زشــت و زیبا و البته تمام 
دلبستگي هایش گذاشــت و رفت. این حرف واقعاً شوخي و تعارف 

نیست، دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. 
آري خوشــا بحال آنان که واقعیت هاي ایــن دنیاي فاني و گذر عمر 
و عبور انســان از جاده زندگــي را مي دانند و خوب زندگي مي کنند. 
زندگي خوب یعني دلخوشي و لذت و احساس غرور و سبک بالي اما 

نه هر دلخوشي و هر لذت چندش آور و حرام! 
زندگي خوب یعني مهرباني و نیایش و اعتقاد راســتین به پروردگار و 

جزاي کارهاي نیک و بد و دوستي با خدا و جلب رضایت او.
زندگي خوب یعني تالش و پایمردي و مقاومت در برابر نامالیمت و 
ســختي هاي زندگي و شجاعت در برابر هیوالهاي زشتي و نامردي و 
خیانت، زندگي خوب داشتن و خوب زیستن یعني خدمت به مردم، 
یعني عشق به دیگران، یعني دوست داشتن و مهر ورزیدن، یعني لبخند 
رضایت نشــاندن بر لب هاي دیگران، یعني گذشتن او خود و گذشت 
کردن، یعني ایثار و فداکاري براي احساس لذت براي دیگران، زندگي 
خــوب یعني آدم بودن و آدمیــت و نهایت اینکه زندگي خوب یعني 
گشودن راه هاي دشوار براي نسل هاي آینده و گذاشتن و خوب رفتن 

و زندگي خوب و حیات شیریني یعني مرگ وسربلند و تأثیرگذار.
آري، از ســخن اصلي دور نشویم که وارد آخرین ماه سال شده ایم و 
باید ایــن آخرین ماه را آنگونه خوب زندگي کنیم که مخصوص این 
ماه در تقویم ایرانیان اصیل و صاحبان اصلي تاریخ و فرهنگ و تمدن 

بشریت در روي زمین است.
ایراني هر کجا و در هر بعد زمان و مکان، انســاني خوب و ســربلند 
بوده و رنج هاي بســیاري تحمل کرده اســت. همان که، شاعر بزرگ 
ما مي گوید، »بســي رنج بردم در این سال سي/اعجم زنده کردم بدین 
پارسي« و هزاران سخن و حکایت گفتني و ماندني از جنگ و پایمردي 
و حیات و عشق و خالقیت ایراني سرفراز در اعصار و قرون مختلف.
بله آخرین ماه ســال روبه پایان اســت و ایرانیان در تدارک برگزاري 
ســنتي دیرین و شیرین هستند. ســنتي که دست به دست و چشم به 
چشــم و سخن به سخن از اجداد و نیکان ایرانیان بزرگ به نسل هاي 
امروز رســیده است و خوب است که نســل امروزین هم در تدارک 
عیدي بي غــل و غش و بي پیرایه و ســنت مدار باشــد و آرایه هاي 

عذاب آور و زحمت افزار را از این سنت بزرگ بزداید.
سنت شیرین نوروزي و عید باستاني ایران وقتي شیرین و دلچسب و 
واقعي است که نظیر همان امانت اصلي و همان نوروز باستاني برگزار 
شود و نشاید که مردم در شرایط مختلف براي عزیز داشتن عزیز خود 

به زحمت و مرارت و تنگنا بیفتند. 
عید نوروز ساده، ســاده اش خوب است نظیر یک خانه تکاني ساده و 
بي آرایش، نظیر شستشــوي غبار فراموشي و کهنگي از در و دیوار و 

پرده و فرش و سامان خانه و البته خانه دل هایمان. 
تمام زیبایي ها و ســادگي هاي عید نوروز همان تخم مرغ هاي رنگي و 
ســفره هفت سین است که طبق ســاز و کارهاي دیرینه خودمان و در 

سفره خودمان چیده شود. 
این یک ماهه آخر هم به چشم زدني مي گذرد و شکوفه هاي نوروزي 
بر دلهایمان لبخند خواهد زد چه خوب است آهسته و آرام به استقبال 
جشن شکوفه ها در عید نوروز برویم و از همین حاال شروع کنیم براي 
خرید و تدارک الزم و تا شلوغي بي جهت و خودساخته روزهاي آخر 

بالتکلیف نگذرانیم.
چه خوب اســت کســبه و بازاریــان در چنین روزهــاي خوب و 
خاطره انگیز نظیر یک ایراني با انصاف با هم وطنان خود برخورد کرده 
و خود را شــریک و همراه و همدوش هم وطنان در این قرار و مدار 
بزرگ بدانند. ناگفته نماند به نظر مي آید امســال دست قشرهاي مردم 
براي تدارک ســامان عید نوروزي کمي تنگ است و گراني ها حال و 
روز خوشي براي خانواده ها نگذاشته است بنابراین باید سعي کنیم با 
وجدان بیدار و با مدارا و مهرباني مشــکالت را بر همنوعان خویش 

کمرنگ و سبک تر سازیم.

1- جابجایي مدیران قبل از پایان سال انجام مي شود.
گفته مي شود به زودي تعدادي از مدیران استان پیش از این موضوع 
تغییر و جابجایي آنها مطرح شده بود در پست هاي جدید منصوب 

مي شوند.
گویا این انتصاب در انتظار برخي هماهنگي هاست.

۲- مرخصي مدیران دولتي در ایام نوروز ممنوع شده است.
گفته مي شــود استانداران به مدیران خود در زمینه حضور در حوزه 
کاري در ایام تعطیل هشدار داده اند.گفته مي شود با مدیران که در این 

ایام در دسترس نباشند برخورد خواهد شد.
گفتني است استاندار 

همدان نیز در ستاد سفر به لزوم حضور مدیران در ایام نوروز تاکید 
کرده بود.

3- شغل جدید اجاره حساب وکارت بانکي راه اندازي شده است! 
گفته مي شــود برخي از ســودجویان اقدام به اجاره کارت بانکي 

افرادکرده واز این حساب براي مقاصد خود استفاده مي کنند.
گویا دادستاني کشور دراین زمینه هشدار داده است.

گفتني است پیش از این اجاره دسته چک مطرح بود.

 رئیس کمیســیون شهر سازی و معماری 
شورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه در 
منابع مالی دســتگاه های دولتی ردیفی برای 
تملــک اراضی لکه گذاری شــده در طرح 
تفصیلی شهر نیســت، گفت:عدم شفافیت 
قانون تعیین تکلیف اراضی سبب بالتکلیفی 

مردم شده است. 
نرگس نور ا... زاده اظهار داشــت: بر اساس 
طرح تفصیلی در برخی مناطق شهر همدان، 
با هدف تامین سرانه های عمومی شهر مانند 
مدرســه و غیره لکه گذاری شده است، اما 
دســتگاه های دولتی منابعی برای تملک این 
اراضی ندارند از طرفی مردم هم نمی توانند 

در اراضی خود ساخت و ساز انجام دهند.
وی تصریــح کرد: طبق مــاده واحده تعیین 
تکلیف اراضی، دستگاه های دولتی موظفند؛ 
در مدت 18 ماه، اراضی لکه گذاری شده را 
تعیین وضعیت کنند. همیشه مردم مدیریت 
شــهری را در این حوزه مقصر می دانند که 
تکلیف آن ها را مشخص نمی کند در حالی 
که شهرداری و شــورا در این حوزه نقشی 

ندارند.
رئیس کمیســیون شهر ســازی و معماری 
شورای اسالمی شهر همدان در گفت وگو با 
تسنیم ، افزود: اگر شورا به شهرداری مصوبه 
اجازه ســاخت به مالکان در این اراضی را 
بدهد، دســتگاه های نظارتی با شــهرداری 
برخــورد می کنند، چرا که شــهرداری کار 
غیر قانونی انجام داده است. بر اساس قانون، 
یا باید دستگاه های دولتی اعالم کنند به این 
اراضی احتیاج دارنــد و آن  را تملک کنند، 
یــا اعالم رفع نیاز کنند تــا این اراضی آزاد 
شــود و مردم اجازه ساخت امالک خود را 

داشته باشند.

نــورا... زاده در  خصوص اینکه پس تکلیف 
مردم چیســت؟، گفت: باید قوانین صریح 
و شفاف مصوب شــود تا مردم هم به حق 
قانونی خود برســند اما چون در این حوزه 
شــفافیت اجرای قانــون نداریم شــورا و 

شهرداری با این مشکالت مواجه است.
وی اظهارداشــت: از مجلس دربــاره ماده 
واحــده تعییــن تکلیف اراضی اســتعالم 
کردیم، مجلس جواب شــورا را نمی دهد، 
چون معتقدند باید بــه نمایندگان مردم در 
مجلس پاســخگو باشند. از نمایندگان مردم 
در مجلــس هم در دو دوره خواســتیم که 
پیگیر موضوع باشند که به دلیل مشغله هنوز 
جوابی ندادند. از راه شــورای عالی استان ها 
هم پیگیر شــدیم اما هنــوز مجلس جواب 

شورای عالی استان ها را نداده است.
رئیس کمیســیون شهر ســازی و معماری 
شورای اســالمی شــهر همدان در پاسخ 
به این ســوال که چرا شهرداری همدان با 
تراکم ســاختمانی، شهر فروشی  واگذاری 
می کند و شورا مانع نمی شود، گفت: نظام 
بر اســاس شهر فروشی  شهر سازی کشور 
تغییر  شهر ســازی  ضوابــط  اگر  اســت. 
نکند شــهرداری طبق ضوابط شهرسازی، 
چاره ای جــز ارایه تراکم ســاختمانی به 
بر اساس  ندارد. شــهرداری  شــهروندان 
ضوابــط باید بر اســاس خواســته مالک 

پروانه ساختمانی صادر کند.
نورا... زاده اضافــه کرد: این ضوابط در کل 
کشور اجرا می شود. در مالقات های مردمی، 

شــهروندان برخی مناطق همدان از شورا و 
شهرداری خواســتند که مرتفع سازی بافت 
قدیمی شهر متوقف شود. این تقاضای مردم 
به شکل مکتوب توســط شورا به نهاد های 
تدوین کننده ضوابط شهر سازی اعالم شده 

است.
اجرایپهنهبندیســاختوساز
شهریباهدفتامينرضایتمردم

وی گفت: این نهاد ها هم اعالم کردند چون 
طرح تفصیلی شهر همدان در دست بازنگری 
است باید منتظر ماند تا این طرح بازنگری و 
مصوب شود. شورا از مشاور طرح تفصیلی 
همدان خواســته، مبتنی بر پهنه بندی شهری 
اجازه مرتفع سازی را مطرح و مصوب کند تا 
مشکالتی مانند این درهمدان برطرف شود.

عضو شوراي اسالمي:

قانون تعیین تکلیف اراضی 
در همدان شفاف نیست 

تبیین بیانیه 
»گام دوم انقالب« 
نیازمند کار جدی و 
عمیق است 
 امام جمعه همدان با بیان اینکه دشمنان 
نظام اسالمی از رشــد علم و فناوری در 
این کشور نگران هستند گفت: تبیین بیانیه 
جامع مقام معظــم رهبری انقالب تحت 
عنوان »گام دوم انقالب« نیازمند کار جدی 
و عمیق است تا آثار مبارک آن نمود یابد. 
آیت ا... غیاث الدیــن طه محمدی در آیین 
عبادیـ  سیاســی نماز جمعه همدان بیان 
کرد: تبیین بیانیه جامع مقام معظم رهبری 
انقالب تحت عنــوان »گام دوم انقالب« 
نیازمند کار جدی و عمیق اســت تا آثار 

مبارک آن نمود یابد.
وی علــم، تحقیق و دانــش را مهمترین 
وسیله عزت یک کشور دانست و با بیان 
اینکه هیچ ملتی با جهل و نادانی به جایی 
نمی رســد گفت: تمام کشورهایی که در 
ابعاد مختلف به پیشــرفت رســیده اند با 
تمرکز بر روی علم و فناوری دستاوردهای 

بزرگی را کسب کرده اند.
امام جمعه همدان در ادامه ایران اســالمی 
را از نظــر پژوهــش و تحقیق، کشــور 
پیشرفته ای دانست و افزود: با وجود انواع 

و اقسام فشــارها و توطئه های دشمنان به 
موفقیت های بزرگی دست یافته ایم که باید 

قدردان آن بود.
به گزارش فارس، وی با اشــاره به تالش 
دشمن برای جلوگیری از پیشرفت علمی 
ایران و مقابله با پیشــرفت موشــکی آن 
تصریح کرد: دشمنان نظام اسالمی از رشد 
علم و فناوری در این کشور نگران هستند 
بنابرایــن برای ایجاد خلــل در این زمینه 

دست به هر کاری می زنند.
طه محمدی در بخش دیگری از سخنانش 
بــا اشــاره به ســالروز میــالد حضرت 
زهــرا)س( و تبریک هفته زن افزود: باید 
به طور عملی زندگی حضرت زهرا)س( 
را در سبک زندگی مردم جاری و ساری 

کنیم.
وی با اشــاره به اینکه 80 درصد تربیت 
فرزندان بر عهده مادران است گفت: باید 
با توجه به دختران امروز و تربیت درست 
آنها مادران آگاه و بافصیلت تحویل جامعه 
دهیم. امام جمعــه همدان در ادامه با بیان 
اینکه ما مدیون علما هســتیم زیرا باعث 
هدایت ما در مسیر درست شده اند اظهار 
کرد: هیچ حقــی در نزد خداوند باالتر از 

هدایت نیست.
وی با اشــاره به مشــکالت اقتصادی در 
جامعه یادآور شــد: امیدواریم مسؤوالن 
مطابق با وظایفی که دارند جلوی گرانی ها 

و مشکالت اقتصادی را بگیرند. 

برگزاری همایش 
مجازات های 
جایگزین حبس 
در همدان 
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری استان همدان از برگزاری 
همایش مجازات های جایگزین حبس در 

همدان خبر داد. 
سعید گلستانی با اشاره به برگزاری جلسه 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اجرای 
ماده 31 دستورالعمل رئیس قوه قضاییه و 
تسهیل در اجرای ماده 79 قا.م.ا و آیین نامه 
اجرایی آن اظهار کرد: طی سه سال گذشته 
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم قــوه قضاییه، برنامــه مجازات های 
جایگزیــن حبس را در دســتور کار قرار 

داده است.
وی در گفت وگو با فــارس با بیان اینکه 
اجرای این طرح به معاونت های اســتانی 
سراسر کشــور ابالغ شــده است گفت: 
پیــرو نامه رئیــس کل دادگســتری در 
خصوص دســتورالعمل مــاده 3۶ و ماده 
7۶ بــه منظور کاهــش جمعیت کیفری، 
الزم بوده هماهنگی بین بخشــی صورت 
گیــرد تا بتوان در اجرای این برنامه موفق 

عمل کرد.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جــرم دادگســتری اســتان همــدان با 
تأکید بر اینکــه در اجرای مجازات های 
جایگزین حبس موانعی وجود دارند که 
الزم بوده برطرف شــود عنوان کرد: در 
جلســه ای با حضور دادستان مقرر شد 
که طی نشســتی این طرح برای قضات 

تشریح شود.
وی با اشــاره به اینکــه در آینده نزدیک 
همایشی با عنوان مجازات های جایگزین 
حبس در استان برگزار می شود بیان کرد: 
قطعــاً در این همایش مــوارد الزم برای 

قضات توجیه می شود.
گلســتانی بیان کرد: در راســتای اجرای 
قانــون جایگزیــن حبــس تاکنــون در 
استانداری همدان ســه جلسه تشکیل و 
با حضور دســتگاه های پذیرنده آیین نامه 
اجرایی ماده 79 کاماًل تبیین شــده و این 
نهادها آمادگــی خود را بــرای پذیرش 

محکومین اعالم کرده اند.
وی با اشاره به تدوین کتاب »ترمیم جای 
تنبیه« گفت: این کتاب تا پیش از برگزاری 
همایش چاپ و در اختیــار قضات قرار 

می گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری اســتان همدان افزود: استفاده 
از ظرفیت های آزادی مشــروط، تعلیق و 
تعویق مجازات می تواند در مجازات های 

جایگزین حبس راهگشا باشد.

فعالیت شبانه روزی 
مرکز مدیریت 
راه های همدان 
در ایام نوروز 
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان همدان از فعالیت شبانه روزی و ۲4 
ساعته مرکز مدیریت راه های استان همدان 

در ایام نوروز خبر داد. 
مصطفــی پناهنده در کمیتــه حمل و نقل 
و ســوخت خدمات سفر اســتان همدان 
با بیان اینکه مرکــز مدیریت راه ها متولی 

اصلی رصد محورهای مواصالتی اســت، 
اظهار کرد: با توجه به اهمیت کسب اطالع 
همزمان از وضعیــت ترافیکی و تردد در 
محورهــای مواصالتی اســتان به ویژه در 
طول ایام طرح نــوروزی، مرکز مدیریت 
راه هــای این اداره کل فعالیت ۲4 ســاعته 

خواهد داشت.
وی ادامه داد: مرکز مدیریت راه ها با استفاده 
از نیروهای ثابت و شیفتی آمار و اطالعات 
تــردد انواع نــاوگان و همچنیــن نظارت 
تصویری و اعمال مدیریت کنترل سرعت را 
از طریق ابزارهای ITS جاده ای به شــکل 

شبانه روزی انجام می دهند.
به گزارش فارس، مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان همدان بیان کرد: در 

این زمینه 77 دســتگاه ترددشــمار برخط، 
۲5 دســتگاه دوربین نظــارت تصویری و 
۶۶ دســتگاه دوربین ثبت تخلفات سرعت، 
اطالعات و آمار مورد نیاز را به شکل برخط 
بــه مرکز مدیریت راه های اســتان ارســال 

می کنند.
وی در ادامه به همه مســافران نوروزی که 
قصــد دارند با اســتفاده از اتوبوس و دیگر 
خودروهای حمل و نقــل عمومی جاده ای 
مســافرت کنند، اطمینان داد نگران کمبود 

بلیت در این ایام نباشند.
پناهنــده با تأکیــد بر اینکــه پیش فروش 
اســفنده ماه  دوازدهم  از  اینترنتی  بلیت های 
آغاز می شــود یادآور شد: ظرفیت های الزم 
برای انتقال همه مســافران پیش بینی شده و 

این اداره کل با رایزنی با شــهرداری آمادگی 
پذیــرش میهمانــان نــوروزی را در تمام 

پایانه های استان دارد.

زمینه سازی مناسب برای مسافران نوروزی 
همکاری دستگاه های مسئول را می طلبد 

 با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال، موضوع سفرهای نوروزی 
نیز به طور جدی مطرح و از ســوی دســتگاه های مسئول و  ذیربط 

پیگیری می شود. 
بر این اســاس ستاد خدمات ســفر و برنامه های اسکان نوروزی در 
استان فعال شــده تا مقدمات الزم برای ارائه تسهیالت و خدمات به 

مسافران نوروزی فراهم گردد.
در نخستین جلسه این ســتاد نیز که اخیرا با حضور استاندار همدان 
برگزار شــد، ارتقای کیفی برنامه ها و فراهم نمودن شــرایط مساعد 

تر برای حضور گردشگران و مسافران نوروزی در استان تأکید شد.
بدون تردید بــا توجه به اهمیت موضوع ســفرهای نوروزی و البته 
جایگاه همدان به لحاظ گردشگری، این مهم با حساسیت بیشتری در 
استان پیگیری می شود و دستگاه های ذیربط از جمله میراث فرهنگی 
و گردشگری، آموزش و پرورش، شهرداری ها، پلیس راهور، رسانه ها 
و ... از تمام توان و ظرفیت خود برای تسهیل در امر خدمات رسانی به 

مسافران نوروزی استفاده خواهند کرد.
آماده سازی مراکز و پایگاه های اسکان نوروزی برای پذیرش مسافران 
از مهم ترین مباحثی اســت که در این زمینه باید به طور جدی دنبال 

شود.
نهادها و دســتگاه های چون شــهرداری و آموزش و پرورش در این 
زمینه با تشکیل ســتادهایی تالش می کنند از فضاهای موجود برای 

استقرار مسافران نوروزی استفاده شود.
ارتقای کیفی و ارائه خدمات و امکانات مناسب در این مراکز از جمله 

انتظارات  میهمانان نوروزی است که  باید مورد توجه قرار گیرید.
آمار پذیرش مسافران و میهمانان نوروزی در سال های اخیر نشان می 
دهد که نگاه خاصی به اســتان همدان در این زمینه وجود دارد و باید 
زمینه ها و شــرایط الزم برای آرامش و آسایش مسافران نوروزی به 

خوبی فراهم گردد.
از طرفی جایگاه و موقعیت اســتان به لحاظ برخورداری از ظرقفیت 
های گردشگری و اهداف مهمی که در این خصوص دنبال می شود، 
ایجاب مــی کند که تعطیالت نوروزی، ویژه دیده شــود تا از چنین 

فرصتی برای رونق گردشگری استان به خوبی استفاده شود.   
نقش رسانه های جمعی نیز در این زمینه بسیار مهم است و باید نحوه 
اطالع رســانی به گونه ای باشد که گردشگران و مسافران نوروزی با 
آگاهــی کامل قدم در پایتخت تاریخ و تمــدن بگذارند و از امکانات 

موجود بتو انند به نحو احسن استفاده کنند.
همــکاری و تعامل بخش های مختلف و انجــام نظارت های کافی 
توسط دســتگاه های مسئول  از مهم ترین نکات در این زمینه  است 
که باید مورد توجه قرار گیرد تا در نوروز 98 شاهد حضور چشمگیر 

مسافران در استان باشیم.
به هر حال اهمیت ســفرهای نوروزی ایحاب می کند که با همکاری 
و همراهی دستگاه های ذیربط و مدیریت درست ستادهای اسکان و 
تســهیالت و خدمات سفر شرایط مناسبی برای حضور گردشگران و 

میهمانان نوروزی در استان مهیا و فراهم گردد.
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دانشگاه پیام نور همدان پیشرو در حوزه کارآفرینی 

 دانشگاه پیام نور همدان پیشروترین دانشگاه استان در زمینه کارآفرینی بوده است.
 رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان در آیین تکریم و معارفه ریاست جدید دانشگاه پیام 
نور اسدآباد اظهار داشت: در حوزه کارآفرینی، دانشگاه بوعلی سینا جزو 10 دانشگاه برتر 
کشــوربوده و این در حالی است که دانشگاه پیام نور نسبت به تمامی  دانشگاه های سطح 

استان همدان در حوزه کار آفرینی جلوتر است.
به گزارش تســنیم، صفی ا... صفایی   تصریح کرد:هفته آینده طرح انتخاب ایده با تعامل 
دانشــگاه پیام نور وکارخانه سحر در همدان برگزار می شــود که در راستای این طرح، 

شرکت سحر 10 میلیون تومان جایزه برای این طرح در نظر گرفته و نفرات اول این طرح 
استخدام این شرکت می شود.

رئیس دانشــگاه پیام نور استان همدان با بیان اینکه اســتان همدان از نظر جمعیت رتبه 
شانزدهم استان ها را در سطح کشور داراست، ابراز کرد: دانشگاه پیام نور استان در حوزه 

آموزش رتبه اول را دارد و در حوزه فرهنگی نیز جزو رتبه های اول ودوم هستیم .
صفایی گفت: دانشگاه پیام نور اسدآباد یکی از مراکز خوب ما بوده و با دارابودن هشت 
هزار متر مربع فضای آموزشــی از جمله دانشــگاه های پیام نور استان بوده که از فضای 

آموزشی باالیی برخوردار است.
فرماندار اســدآباد نیز در این جلســه با اشاره به وجود چندین دانشگاه مختلف از جمله 

دانشــگاه پیام نور، علوم پزشکی، ســیدجمال الدین، آزاد و غیره، در شهرستان اسدآباد با 
بیش از 5 هزار دانشجو افزود: شهرستان اسدآباد شهری دانشگاهی است که این امر برای 

توسعه این شهرستان از نقش موثر و منافع بسیاری برخوردار است.
کریم حمیدوند وجود دانشگاه ها را در این شهرستان یک فرصت دانست و تصریح کرد: 
رشته های مناسب در دانشــگاه ها با توجه به وجود صنعت ذوب آهن در اسدآباد توسط 
دانشــگاه ها باید بیشتر مد نظر قرار گرفته و از طریق این رشته ها در بحث کار آفرینی و 
اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل می توان گام های موثری را در سطح شهرستان برداشت.

وی با تاکید بر اینکه از توسعه و پیشرفت حمایت می کنیم اظهار داشت: مراکز دانشگاهی 
برای شهرستان نوعی فرصت است بنابراین باید این مراکز را تقویت کنیم.

خبـر

جذب تسهیالت مکانیزاسیون جهاد 
کشاورزی فامنین از 170 درصد گذشت

 مدیــر جهــاد کشــاورزی فامنیــن  گفــت: میــزان تســهیالت خــط 
اعتبــاری مکانیزاســیون شهرســتان در ســال جــاری 38۶30 میلیــون  
ریــال بــوده کــه  مبلــغ جــذب شــده تــا ایــن تاریــخ   ۶8000میلیون 

ریــال میباشــد .
ــد  ــرف خری ــده ص ــذب ش ــار ج ــه داد: اعتب ــاد ادام ــی دلش کاویان
ــتگاه ادوات  ــن و  1۶ دس ــتگاه کمبای ــور،  4 دس ــتگاه تراکت 79دس
دنبالــه بنــد وســمپاش،  1دســتگاه عــرق گیــر گیاهــان دارویــی ،یک 

ــور شــده اســت. ــه مکانیزاســیون دام وطی ــوط ب دســتگاه مرب
کاویانــی دلشــاد بــا تاکیــد بــر ضــرورت نوســازی بخــش 
ــه  ــا توجــه ب مکانیزاســیون کشــاورزی شهرســتان، تصریــح کــرد: ب
اهمیــت توســعه مکانیزاســیون در بخــش کشــاورزی اهتمــام ویژه ای 

ــت . ــه اس ــورت پذیرفت ــهیالت ص ــن تس ــذب ای در ج
ــا و ادوات  وی گفــت: محــل مصــرف تســهیالت همــه ماشــین ه
خودگــردان در زیــر بخشــهای نیــرو محرکــه ، دنبالــه بنــد زراعــی، 
ــان  ــور، شــیالت ، گیاه ــات ، دام وطی ــظ نبات ــه ، حف ــی، گلخان باغ
ــه بیشــترین جــذب تســهیالت  ــع طبیعــی اســت ک ــی و مناب داروی
ــغ  ــه مبل ــه ب ــش نیرومحرک ــر بخ ــه زی ــوط ب ــتان مرب ــن شهرس ای
۶3000 میلیــون ریــال   بــوده اســت کــه 44 درصــد آن  مربــوط بــه 

جــذب کمبایــن میباشــد.
ــال  ــون ری ــغ 30000 میلی ــه مبل ــک ب ــزود: تســهیالتی نزدی وی اف
ــد  ــت خری ــی جه ــعه مل ــدوق توس ــار صن ــل اعتب ــز از مح نی
تجهیــزات مربــوط بــه دامــداری بــه کشــاورزان پرداخــت شــده 

اســت.
ــه  ــع ســوخت ب ــه توزی ــرد ک ــالم ک ــن اع ــاد همچنی ــی دلش کاویان
بخــش مکانیزاســیون واگــذار گردیــده کــه تاییــد آن توســط واحــد 
مکانیزاســیون شهرســتان انجــام مــی گیــرد. قابــل ذکــر اســت طــرح 
بازدیدهــای دوره ای تراکتورهــا وســایر ادوات کششــی خودگــردان 
ــاه  ــار از ۲ بهمــن م ــل  ســوخت در فصــل به ــد وتحوی ــرای تایی ب

آغــاز گردیــده اســت.

شعار هفته منابع طبیعی اعالم شد
منابع طبیعي بزرگترین سرمایه ملی 

 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور شعار امسال هفته منابع 
طبیعی را »منابع طبیعي بزرگترین سرمایه ملی« تعیین کرده است.

15 تا ۲1 اسفند ماه هر سال هفته »منابع طبیعی و آبخیزداری« نامگذاری 
شــده اســت و نخســتین روز این هفته در تقویم کشــور  بنام روز » 
درختکاری« است که در این روز مردم با حضور در پارک ها و جنگل 
ها و یا مناطق مختلف شهر با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته و 
با انجام این کار نمادین در آستانه بهار، زندگی را به زمین باز می گردانند.

درختان به عنوان بزرگترین گونه گیاهان روی زمین بسیار حیاتی هستند، 
آنها درســت عکس تنفس ما عمل می کنند، دی اکسید کربن و گازهای 
مضر دیگر را جذب می کنند و اکســیژن پــس می دهند تا بدین طریق 

اکسیژن خالص را برای نفس کشیدن در اختیار ما قرار دهند.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان 
همدان، در مورد اهمیت درختان هرچه گفته شــود کم است اما همین 
بس که اثر گازهای گلخانه ای را کاهش می دهند، خاک را تثبیت می کنند 
و در نتیجه از فرسایش خاک و همچنین آلودگی آب جلوگیری می کنند. 
برای پرندگان و سایر حیوانات زیستگاه فراهم می کنند، در شهرها دمای 
هوا را پایین می آورند و خنک می کنند، پرندگان را به شهر باز می گردانند 
و میزان قابل توجهی ســایه ایجاد می کنند.آلودگی صوتی را کم کرده و 

موجب کاهش هزینه های انرژی مورد نیاز خانه ها می شوند.
در راســتای ارج نهادن به هفته منابع طبیعــی و روز درختکاری، رهبر 
معظم انقالب خواستار اهتمام همگانی بیشتر در خصوص پاسداری از 
فضای سبز و ترویج  امر درختکاری شدند و توصیه هرساله ایشان برای 
حفظ جنگل ها و مراتع، حجت را برای صیانت از منابع طبیعی برهمگان 

تمام کرده است.
سازمان منابع طبیعی به تأسی از اندیشه های طبیعت دوستانه  مقام معظم 
رهبری برای فرهنگ ســازی حفظ منابع طبیعی و ترویج درختکاری از 
اقشار مختلف مردم  دعوت می کند با پیوستن به روز ملی درختکاری، 

قدم بزرگی در راستای سرسبزی ایران عزیز بردارند.
بر این اساس، چهارشنبه 15 اسفند روز ملی درختکاری، پنجشنبه  1۶ 
اسفند روز منابع طبیعي؛ مردم، احیا و توسعه جنگل ها و مراتع، جمعه 17 
اســفند روز منابع طبیعي؛ مردم، ائمه جمعه وجماعت، شنبه   18 اسفند 
روز منابع طبیعی؛ مردم و حفاظت و حمایت، یکشنبه 19 اســفند روز 
منابع طبیعی؛ مردم، آبخیزداری و مقابله با ســیل و خشکسالی، دوشنبه 
۲0 اســفند روز منابع طبیعی؛ مردم، بسیج و همیاران طبیعت، سه شنبه  
۲1 اسفند روزمنابع طبیعي؛ مردم و مجامع علمي و دانشگاهينامگذاری 

شده است. 

توزیع 7500 اصله نهال پسته برای 
کشاورزان نهاوندی

 مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امسال نیز همانند سالیان گذشته 
اداره بهبود تولیدات گیاهی شهرستان باهدف  ترویج و توسعه باغات کم 
آب بر  اقدام به  توزیع 7500 اصله نهال پسته  یارانه دار  بین بهره بردان 
و متقاضیان این حوزه نموده  است.حســین خردمند افزود: با عقد قرار 
داد با شــرکت  متخصص در امر پیوندزنی از استان کرمان  برای پیوند 
زنی در باغات پسته  قدیم االحداث این شهرستان امیدواریم در سالهای 
آینده باغات سطح شهرستان به عنوان باغات برای تهیه پیوندک و ترویج 

کشت مذکور مورد بهره برداری قرار بگیرد.

عملیات  دارد  نظر  در  باختر  کار  معدن  شرکت 
سنگ  معادن  باطله  و  معدنی  مواد  حمل  و  بارگیری 
باباعلی  تقریبی  حجم  به   1398 سال  در  را  خود   آهن 
شهرک  و  تن(   675/000( تن(،گاللی   1/500/000(
بودن  )دارا  شرایط  واجد  پیمانكاران  به  تن(   2/000/000(
بیل مكانیكی، دامپتراک 36 یا 40 تنی،کامیون ده چرخ 

مدل باال( واگذار نماید.
جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  محترم  متقاضیان  از 
در  اسناد،  دریافت  و  معادن  از  بازدید  و  هماهنگی 
از  روز پس  تا 7  و همدان، حداکثر  استانهای کردستان 
تاریخ درج آگهی، با آقای طاهری با شماره های زیر تماس 

حاصل فرمایند:
09181117086 - 08138370235 )داخلی2(

شرکت معدن کار باختر

اطالعیـه

کارت دانشجویي میالد فرزانه آزاد  فرزند حسین به شماره 
ملي 3861066874  رشته علوم سیاسی دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویي 9712283031  مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي زیبا زارعی فرزند محمدرضا به شماره 
ملي 3860976702  رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلی 
سینا به شماره دانشجویي 9512290031  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 نهاونــد- معصومه کمالوند- خبرنگار 
همدان پیام: امام جمعه نهاوند در سخنان 
آدینه گذشــته به بیان برخی اولویت ها و 

موضوغات به روز در جامعه پرداخت.
از طرح گام دوم و تشــریح فرمایش رهبر 
انقالب تا اوضاع اقتصادی و فضای مجازی 

و تاکید بر آگاهی مردم هم سخن گفت.
اشتغالزنبااسالممنافاتدارد

در حالی که یکی از وعده های روحانی توجه 
به اشتغال زنان و دادن پست های کلیدی به 
زنان در جامعه بوده است، اما  حجت االسالم 
مغیثی  این موضــوع را منافات با گفته های 
اسالم دانســته و درباره اشتغال زن نظر خود 
را در تربیون نماز جمعه نهاوند در جمع نماز 
گزاران مطرح کرد و گفت: برخی تحت تاثیر 
فرهنگ غربی قرار گرفته و فکر می کنند این 
هنر است که زن شاغل باشد  و فکر میکنند 
اشتغال و شاغل بودن زن در ادارات و نهادها 
نشانه تمدن است، این با اسالم منافات دارد .

خطیب نمــاز جمعه نهاوند افزود: اســالم 
می خواهد زن خانه دار باشــد و این افتخار 
زن اســت نه اینکه نقص باشد، که متاسفانه 
برخی مســئوالن رده های باال و پایین به این 
مسئولیت زن ندارند.حاال یک زن شغل اداری 

داشته باشد یا نه، مهم نیست.
علتاصراربرایدادنپستهای

کليدیبهزنهاچيست؟
ححت االسالم مغیثی گفت: چرا انقدر اصرار 
دارید که مثال مسولیت های اجتماعی در اداره 
فالن زن باشــد این خالف گفته های اسالم 
اســت. زن اگر  تربیت اوالد صالح کند خانه 
دار باشد پیرو فاطمه زهرا می شود و مهمترین 

خدمت زن خانه داری و مادر بودن است.
نه اینکه زن در میدان ورزش غیر ورزش مدال 
کسب کند این خیلی افتخار نیست، اما برخی 
میخواهند هــم رنگ جامعه و فرهنگ غرب 
باشــند و زن ها را به این میادین می کشند و 
خیال می کنند دارند خدمت میکنند در حالی 
که اساسی ترین خدمت مادر متدین است که 

دامنش، امام  شهدا تربیت شود.
هوایفقراراداشتهباشيم

امام جمعه نهاوند در بخش دیگری از سخنان 
خود در جمع نمازگزاران این شــهر گفت: 

امروز در آســتانه 14 اسفند و تشکیل کمیته 
امداد و همچنین عید نوروز هستیم لذا همه ما 
باید به فقرای آشنا و فامیل توجه داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقالب اسالمی 
ایران در 40 ســال اخیر موفــق بوده و ایران 
کشوری مســتقل و آزاد بوده و توانسته دنیا 
را به تعجب درآورد.و فردای این مملکت به 
دست جوانان است لذا مقام معظم رهبری نیز 
در بیانیه اخیرشــان با عنوان گام دوم انقالب 
مخاطب اصلی خــود را جوانــان مؤمن و 
متدینــی قرار داده اند کــه بتوانند خود را از 
دامان شــیاطین حفظ کنند و آینده انقالب را 

در دست بگیرند.
کليدخلمشکالتبدستنيروهای

جواناست
امام جمعه نهاوند با اشــاره به ســخن مقام 
معظم رهبری که فرمودند اروپا نیز همچون 
آمریکا غیرقابل اعتماد است، تأکید کرد: کلید 
حل مشــکالت کشور نگاه به توان داخلی و 
نیروهای جوان است و تا به امروز هرچه به 
دســت آوردیم با بهره گیری از جوانان بوده 

است.
آلودگیفضایمجازیامریکاراهم

فریبداد
حجت االســالم مغیثی با تاکید بر پیاده سازی 
اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به جنگ روانی 
و تبلیغات در ماهــواره و فضای مجازی که 
ابزارهای دشــمن برای بدبین کردن مردم و 
نسل جوان است، گفت: امروز به قدری فضای 
اینترنت آلوده است که رئیس جمهور آمریکا 

نیز خودفریب خورده است.
فضــایمجــازیعامــلعمده

پروندههایطالق
امام جمعــه نهاوند با تأکید بر اینکه مســائل 
فضای مجــازی خطر عمده امــروز جامعه 
ماست کما اینکه اکثر پرونده های اختالفات 
خانوادگی و طالق ریشه در فضای مجازی، 
شبکه های ضد دین و انقالب دارد، گفت: اگر 
جوانان را درنیابیم ممکن است از بین بروند 

لذا باید فضای مجازی کنترل شود.

ســالحیکهمیتواندانقالبرااز
بينببردهمانکيبوردوفضایمجازی

است
وی اظهار کرد: امروز ســالحی که می تواند 
انقالب را از بین ببرد همان کیبورد و فضای 
مجازی اســت که در اختیار اعضای منافقین 
اســت و یک خبر بد را ده هــا و صدها بار 
بازنشر می کنند اما خبر امیدبخش را سانسور 
می کنند.حجت االسالم مغیثی با تأکید بر اینکه 
اگر رهبری می فرمایند اولویت امروز مقابله با 
فضای مجازی است به این معناست که باید 
مراقب باشیم. امام  جمعه نهاوند بابیان اینکه 
امروز برخی کمبودهــای موجود در بحث 
اقتصادی را به گــردن تحریم ها و برخی به 
سبب ســوء مدیریت ها می دانند، تأکید کرد: 
توزیع گوشــت کاری ساده اســت اما چرا 
برخی نمی خواهند گوشت به صورت عادالنه 
در کشور تقســیم شود و نظام کوپن برگردد 
جای سئوال است. وی با تأکید بر اینکه تجربه 
40 سال گذشته چراغ راه آینده است، گفت: 
ایران اسالمی در تحریم ها به دانش هسته ای، 
خودکفایی در صنایع دفاعی، گندم و تولیدات 

استراتژیک رسید.

امام جمعه نهاوند:

چرا به دادن پست های آنچنانی 
به زنان اصرار دارید

■ اشتغال زن با اسالم منافات دارد

 نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای 
اســالمی ضمن انتقــاد از وضعیت کنونی 
معیشت مردم در تذکری به رئیس جمهور، 
گفت: دولت برای بهبود وضعیت معیشــت 

مردم برنامه ای کوتاه مدت ترتیب دهد.
حســن بهرام نیا در جلســه علنی مجلس 
شورای اسالمی در تذکری به رئیس جمهور  
و هیــأت دولت، بیان  کرد: اکثر مشــکالت 
اجتماعی و فرهنگــی مانند بیکاری، طالق، 
اعتیاد، نبود اعتمــاد ملی، مهاجرت های بی 
رویه، فــرار مغزها، نبود فضای مشــارکت 
ناشی از برنامه ریزی و اجرایی نشدن صحیح 

برنامه ها و سوء مدیریت است.

وی خطاب بــه رئیس جمهور بیان  کرد: در 
حال  حاضر الزم اســت شما و هیأت دولت 
برای داشــتن یک برنامه کوتاه مدت برای 
ساماندهی معیشــت، اشتغال و درآمد مردم 

اقدامات الزم را انجام دهید.
این عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی در تذکــر دیگــر به وزیــر جهاد 
کشاورزی، اظهار کرد: آقای حجتی! بخشی از 
طلب چغندرکاران ما از کارخانجات دریافت 
نشده است. بذر گوجه افزایش 9 برابری داشته 
است. لطفا نســبت به این نگرانی توجه شود 
و بذر گوجه با قیمتی متعادل بدون واسطه به 

دست کشاورزان برسد.

 مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی مالیــر از بروز یک مورد 
حریــق در آپارتمانی که دو نفر داخل آن 

محبوس شده بودند، خبر داد.
وحیــد جــوادی در ایــن رابطــه اظهار 
کرد: جمعه ســوم اســفندماه طی تماس 
همشهریان با ســامانه 1۲5 سازمان آتش 
نشانی، آتش سوزی آپارتمانی که دو نفر 
داخل منزل محبوس شــدند، اطالع داده 
شــد و بالفاصله دو اکیپ از آتش نشانان 

به محل حریق اعزام شــدند و با ورود به 
محل حادثه با بریدن قفل درب با سرعت 
عمل و رعایــت کلیه اصول ایمنی حریق 

را اطفا کردند.
وی در گفت وگــو بــا ایســنا، ادامه داد: 
همچنین آتش نشانان دو نفر محبوس شده 
که از ترس خود را در داخل حمام زندانی 
کــرده و به خاطر استنشــاق دود بیهوش 
شده بودند را خارج و اقدام به CPR و 

انجام کمک های اولیه کردند.

دولتبرایبهبودوضعيتمعيشت
مردمبرنامهکوتاهمدتبدهد

رهاسازی دو فرد بیهوش از آپارتمان 
دچار حریق در مالیر
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وقت مجلس را برای طرح پیشنهادهای 
مکرر هدر ندهید

 نماینــدگان نبایــد وقــت خانــه ملــت را بــا طــرح پیشــنهادهای 
مکــرر هــدر دهنــد.

ــاده  ــق تبصــره 1 م ــردم بوشــهر در مجلــس گفــت: طب ــده م نماین
ــا  ــد صرف ــی بای ــی مجلــس در جلســات علن ــه داخل ــن نام 8۲ آیی
پیشــنهاداتی مطــرح شــود کــه توســط نماینــدگان و کمیســیون هــا 
در زمــان مقــرر دریافــت و بــه چــاپ رســیده و بــا قانــون برنامــه 

مغایــرت نداشــته باشــد.
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالحمیــد خــدری افــزود: ســال گذشــته کــه 
منابــع کشــور مشــخص بــود و روزانــه ســه میلیــون بشــکه نفــت 
ــه کجــا  فــروش داشــتیم، همــه دیدیــم کــه وضعیــت اقتصــادی ب
رســید امــا شــرایط اقتصــادی ســال آینــده بــه مراتــب ســخت تــر 

اســت.
وی بیــان کــرد: مــا بایــد هــر چــه ســریع تــر الیحــه بودجــه ســال 
آینــده را تعییــن تکلیــف کنیــم تــا بــه بررســی مســائل مهــم تــری 

چــون اقتصــاد کشــور ورود کنیــم.

بودجه ریزی بر مبنای ملی مانع تحقق 
برنامه های هدفمند است

 بودجه با توجه به شــاخص هــای جمعیتی هر منطقه تخصیص 
داده می شود اما مشکل این است که برای تحقق آن باید مسیر بسیار 
طوالنی را طی کرد که با این روند برنامه های توســعه ای به سختی 

محقق می شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی گفت: 
متاســفانه از سال های گذشــته مبنای بودجه ریزی کشور به جای 

استانی بودن، ملی بوده که این معضالتی را به دنبال داشته است.
به گزارش ایرنا،محمد عزیزی افزود: همین مســئله موجب می شود 
نمایندگان مجلس با همراهی مدیران استانی برای پیگیری تخصیص 
بــه موقع بودجــه جهت اجرا و اتمام پروژه ها با وزرا و مســئوالن 

وزارتخانه ها مالقات داشته باشند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که مسئوالن و نمایندگان استانی 
با اشــراف کامل نســبت به وضعیت منطقه محــل خدمت خود، با 
ارزیابی دقیق و کارشناســی شده از مشکالت می توانند در صورت 
اختیارات بیشتر به برطرف کردن موانع اقدام و تصمیم های مناسبی 

اتخاذ کنند.

ثابت کردیم که قدرت ما 
برای صلح و امنیت است

 ما در ســال های گذشته توانســتیم راهبرد دشمن را در منطقه با 
شکست کامل مواجه کنیم و ثابت کردیم قدرت ما برای صلح،ثبات 

و امنیت است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح گفت: آنهایی که می گویند 
داعش را شکســت دادیم و می خواهیم برویم، در واقع شکســت 

خوردند و سپس مجبور به ترک شدند.
به گزارش ایرنا، امیر حاتمی اظهارداشت: ما در منطقه صلح را حاکم 
کردیــم و جنگی را که امریکایی هــا آغاز کرده اند پایان دادیم؛ آنها 
می خواســتند 30 تا 40 ســال جرثومه فساد را در منطقه نگه دارند، 

اما نتوانستند
وی خاطرنشــان کرد: آنها می خواســتند بگویند قدرت جمهوری 
اسالمی ایران برای دیگران خطرناک است اما اثبات کردیم که قدرت 

ما برای صلح ثبات و امنیت است.

FATF باردیگر به ایران فرصت داد

ــات  ــق اقدام ــن تعلی ــیFATF ضم ــدام مال ــژه اق ــروه وی  گ
تقابلــی علیــه ایــران، بــه کشــورمان فرصــت داد تــا قوانیــن مربــوط 

ــا پولشــویی را تقویــت کنــد. ــارزه ب ــه مب ب
بــه گــزارش ایرنــا ، ایــن گــروه کــه در پاریــس مســتقر اســت مــاه 
اکتبــر گذشــته نیــز بــه ایــران تــا مــاه فوریــه فرصــت داده بــود کــه 

اصالحــات مربوطــه را تکمیــل کنــد.
ــه جــاری در پاریــس تشــکیل  ــی کــه هفت ــدام مال ــژه اق گــروه وی
جلســه داده بــود، در بیانیــه ای اعــالم کــرد هنــوز مــواردی وجــود 
دارد کــه تکمیــل نشــده اســت و انتظــار دارد ایــران بــه ســرعت در 

مســیر اصالحــات بــه پیــش بــرود.
در بیانیــه ایــن گــروه همچنیــن آمــده اســت: اگــر ایــران تــا ژوئــن 
ــا معیارهــای اف ای تــی اف  ــق ب ــه قوانیــن الزم را مطاب ۲019 بقی
ــات  ــود اقدام ــد ب ــزم خواه ــاد مل ــن نه ــاند، ای ــب نرس ــه تصوی ب
ــای  ــه نهاده ــای تابع ــر شــعبات و شــرکت ه ــی بیشــتری ب نظارت

ــی مســتقر در ایــران اعمــال کنــد. مال
ــع مشــکالت،  ــرای رف ــران را ب ــی، ای ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
ــه  ــود در رابط ــی ش ــه م ــه توصی ــورهایی ک ــت کش از فهرس
ــق  ــود، معل ــام ش ــف انج ــی مضاع ــات احتیاط ــا اقدام ــا آنه ب

ــرده اســت. ک

تنهایی آمریکا نتیجه کارآمدی دیپلماسی 
فریدون مجلسی «

  دولــت آمریکا در شــرایطی موعد اجرای کامــل تحریم های 
هســته ای و پایان یافتن مهلت کشورهای طرف تجارت با ایران در 
نظر گرفته اســت که جمهوری اســالمی در کارنامه 40 ساله خود 
و از همان ســال های اولیه تحت تأثیر واقعه گروگانگیری سفارت 
آمریکا ذیل تحریم هــای دوجانبه و بعدها چندجانبه کشــورهای 

جامعه بین الملل قرار گرفت.
تحریم هایــی که ابتدا تحــت تأثیر رویدادهای خــاص میان ایران و 
کشــورهای اروپایی و با حمایت آمریکا تصویب می شــد اما بعدها 
تحت تأثیر موضوع فعالیت های هسته ای در دولت های نهم و دهم به 

قطعنامه های تند شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شد.
اما روی آوردن دولت روحانی به دیپلماسی و پیگیری جدی مذاکرات 
هســته ای به ایجاد اعتماد حداقلی با جهان غرب و در نهایت دستیابی 
به یک توافق بین المللی انجامید. توافقی که باعث ترمیم رابطه ایران و 
کشورهای اروپایی و ورود کمپانی های بزرگ به بازار اقتصادی ایران 
شد و زمینه را مهیای بازیگری مؤثر ایران در عرصه منطقه ای و جهانی 
کرد. فضایی که گرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با خروج 
از برجام کوشید آن را تخریب کند، چنان که تاریخ 13 آبان را به دلیل 
تطبیــق با روز گروگانگیری به عنوان یک تذکر انتقام گیرانه انتخاب و 
تهدید به قطع صادرات نفت ایران و بازگرداندن کشــورمان به دوره 
انزوا و فشار اقتصادی کرد اما کمتر کسی تردید دارد که او تا چه اندازه 

در پیگیری این سیاست شکست خورده است.
به گزارش ایرنا، دولت ترامپ ناکامی در سیاست قطع صادرات نفتی 
و اعمال تحریم هــای ایران را در حالی تجربــه می کند که مقام های 
آمریکایی بعد از رایزنی های فشرده با کشورهای طرف تجارت ایران و 
فقدان همراهی با تحریم های آمریکایی نسبت به ناکام ماندن در جبران 
کمبــود نفت بازارهای جهانی در نتیجه تحریم ایران مطمئن شــدند. 
رویدادی که در نتیجه عزم اروپا برای ایجاد ســازوکار مالی تســهیل 
رابطــه اقتصادی با ایران از یک ســو و تالش آنها برای متقاعد کردن 
شرکای تجاری کشورمان جهت ادامه دادن خرید نفت از ایران بدون 

نگرانی از تحریم های آمریکا به وقوع پیوسته است.
ایســتادن اروپا در کنار ایران ممکن نمی شــد مگر به دلیل سیاستی 
کــه ایران بعد از اقدام نابخردانه ترامپ در خروج از برجام در پیش 
گرفت. جمهوری اســالمی بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای 
بــا پرهیز از اتخاذ یک سیاســت عجوالنه به اجــرای تعهداتش در 
چارچوب برجام ادامه داد. صبوری در اجرای این سیاســت در کنار 
رایزنی های مؤثر با ســایر کشورهای طرف برجام در درجه نخست 
ایران را به عنوان کشــوری نشــان داد که به قواعد متعارف جامعه 
بین الملــل که اینک ترامپ آنها را نادیده گرفته پایبند اســت و ذیل 
چنین سیاســتی می تواند عضو کارآمدی برای پیگیری اهداف صلح 

جویانه اروپا هم در عرصه منطقه و هم خارج از منطقه باشد.
این چنین است که آمریکا در حالی که می خواست با تقویت همپیمانی 
با شرکای منطقه ای اش از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی 
و همچنین ابزار تهدید و تحریم اروپا و کشورهای بزرگ آسیایی، بار 
دیگر ایران را در نقطه انزوا بنشــاند، خــود در عرصه بین المللی تنها 

مانده است.
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پا در رابطه با برجام لحظه ای و احساسی 
تصمیم نمی گیریم

 تصمیمات ما در رابطه با برجام حســاب شده است. در این زمینه لحظه ای 
و احساسی تصمیم نمی گیریم.

به گزارش ایرنا، رئیس ســازمان انرژی اتمی گفــت: همان طور که مقام معظم 
رهبری بســیار واضع موضع جمهوری اسالمی را بیان کردند ما اقدامات طرف 
مقابل را رصد می کنیم تا تصمیمات حســاب شــده اتخاذ کنیم و بر اســاس 

احساسات تصمیم نگیریم.
علی اکبر صالحی اظهارداشت: هیأت نظارت بر برجام و مقام معظم رهبری اگر 
به این نتیجه برســند که حضور ما در برجام دیگر مفید نیست دستورات الزم 
را صار خواهند کرد؛ ما لحظه ای تصمیم نمی گیریم ، بلکه بر اساس حقایق و 

رصد دقیق تحوالت عمل می کنیم.

تعداد احکام بودجه کاسته شود
 در سنوات گذشته تالش می شد که از تعداد احکام بودجه کاسته شود، اما 
هم اکنون این طور نیست، ما از مجلس می خواهیم که در بررسی الیحه بودجه 

سال 98 کل کشور، تعداد احکام بودجه را کاهش دهد.
بــه گــزارش ایرنــا، نماینــده مــردم شــاهین شــهر در مجلــس گفــت: عمــده 
پیشــنهادهای نماینــدگان در الیحــه بودجــه 98 مشــابه هــم اســت، بــی ثباتــی 
در قوانیــن باعــث بــی ثباتــی کشــور مــی شــود و هیــچ کــس نمــی توانــد 

تصمیــم پایــدار بگیــرد.
حســینعلی حاجی دلیگانی افزود: در سنوات گذشــته شما بیشتر دقت می 
کردید که از تعداد احکام بودجه کاســته شــود، به نظر می رسد هم اکنون 
این طور نیســت، این که خود را ســرگرم چند حکم کرده اید این را نشان 

می دهد.

6هزار پیشنهاد بودجه ای ارائه شده است
 با توجه به این که بالغ بر ۶ هزار پیشــنهاد بودجه ای از ســوی نمایندگان 

وجود دارد زمانی بیش از حد معمول برای بررسی بودجه نیاز است.
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس گفت:در ســال های گذشته بررسی 
الیحــه بودجه حدود ســه هفته به طول می انجامیــد اما با وجود این 
تعداد پیشــنهاد و روند فعلی رســیدگی به این الیحه بیش از یک ماه 

انجامد. می  طول  به 
به گزارش ایرنا، بهروز نعمتی گفت: بررســی الیحه بودجه ســال آینده 
در سه شــیفت تا پایان رســیدگی به الیحه بودجه ســال 98 کل کشور 

یافت. خواهد  ادامه 
وی اظهار داشت: تمام تالش ما این است که قبل از موعد مقرر بررسی الیحه 

بودجه را به اتمام برسانیم  اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.

 پیشرفت علم، دانش و فناوری در محیط 
مناسب و آزاد شروع می شود.

رئیس جمهوری، در جمع رئیسان و مدیران 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپی، 
اظهار داشت: اولین زیربنای آزادی، اندیشه 
است، فناوری یکی از میوه های علوم و علم 
و دانش هم پایه اصلی فناوری اســت و اگر 
پیشــرفت فناوری بخواهد سرعت پیدا کند 

باید دانش های پایه رشد یابد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
حســن روحانی تاکید کرد: اگر ما در زمینه 
پایه رشــد پیدا نکنیم، ســتون های اصلی 
برقرار نشده تا ساختمان بر روی آن بنا شود 
و اگر بناست علم و دانش پیشرفت کند پایه 

اصلی آن آزادی و محیط مناسب است.
وی گفت: رشــد دانشــجو و تحقیقات و 
فناوری به پیوستگی و وابستگی است یعنی 
اگر ارتباط شما با دانشــگاه، تولید، بازار و 
صنعت ضعیف باشــد کار پیش نمی رود و 

فعالیت شما را کند و محدود می کند.
رئیس جمهور افزود: باید همه فرصت ها را 
به نســل جوان بدهیم آنجا گناه است و در 
اینجا خطا، ممکن اســت در یک فناوری به 
نتیجه ای نرسید و برگردید و دوباره شروع 

کنید این اشکالی ندارد باید فرصت دهیم.
روحانــی خاطرنشــان کــرد: ایمــان مرز 
نمی شناسد شناسنامه این کشور و آن کشور 
ندارد، هنر مرز نمی شناســد؛ یک نقاشــی 
خوب ،یک مجسمه خوب و یا فیلم خوب 
آهنگ خوب، یک داســتان و رمان خوب، 
کتــاب خوب در هر زمینــه ای در فرهنگ 

برویم فرهنگ و هنر مرز نمی شناسد.
وی تصریح کــرد: فناوری مرز معنی ندارد، 
کمتر فناوری است که یک کشور به تولید و 
ساخت برسد و صد در صد ایده و قطعه و 
همه چیز آن از یک نفر یا یک کشور باشد. 
ممکن است قطعه را شما بسازید اما ممکن 
است اصال به صرفه شما نباشد و سیاری از 
قطعات در صنعت و فناوری تان را از جای 

دیگر استفاده می کنید.
روحانی اضافه کرد:اگر رشــد و پیشــرفتی 
در آمریکا هســت از کشورها و ملیت های 
مختلف اســت، چقدر ایرانی در آنجا کار و 

تــالش می کنند. آنها زمانــی به مرز علم و 
دانش و پیشرفت رسیدند که دیوار نداشتند.

هر کشوری دور خود دیوار درست کند در 
داخل نابود می شود و پیشرفت نمی کند.

وی اضافه کرد:ما بایــد بتوانیم با محققین، 
متفکریــن و اندیشــمندان در کشــورهای 
مختلف اســالمی و غیر اسالمی در ارتباط 
باشــیم، گاهی می بینید در جمع یک نفر از 

همین کشورهای اطراف، 
فرد با اســتعداد و درس 
خوانــده محقــق اگر به 
شود  اضافه  شــما  جمع 

تاثیر گذار می شود.
رئیــس جمهوری گفت: 
البته در شــرایطی هستیم 
که از یک طرف فشــار 
و تحریم روی ما اســت. 
کشورهایی هستند که می 
تحریم  از طریق  خواهند 
کار خــود را پیش ببرند، 
آنهــا هم مــی فهمند که 
اگر بخواهند رشــد علم 
و فناوری و پیشــرفت را 
کند کنند ، راه آن تحریم 

و بستن راه ها است. ضمن اینکه این برای ما 
مشکل درست می کند، انگیزه جدید هم به 

ما می دهند.
روحانی افزود: بخش بزرگ تحریم ارتباط 
پولــی و مالی با بانک های دنیا اســت باید 
شرکت های فناوری به ما کمک کند تا این 
راه را باز کنیم. توقع ما از شرکت های دانش 
بنیان این است که فناوری های جدید بتواند 
مســیر فشار دشــمن را 
کاهش دهد و جلوی آنها 

را بگیرد.
شــرکت  داد:  ادامه  وی 
های دانــش بنیان کمک 
بزرگــی به کشــور می 
کنند ؛ بحث این نیســت 
که صرفــه جویی ارزی 
بشود ؛ بلکه عزت ایران 
و ایرانــی که تولید کننده 
و صــادر کننده محصول 
مبارزه  اســت؛که  مطرح 
با قــدرت هــای بزرگ 
عمل  در  را  اســتکباری 

نشان می دهد.
رئیس جمهــوری افزود: 

بخش دانش بنیان عالوه بر کمک به زندگی 
و رفاه مردم به گســترش عدالت و مبارزه با 
فســاد نیز کمک می کنــد . راه از بین بردن 
فســاد و رانت شفافیت و دولت الکترونیک 
اســت که مانع از روابط چهــره به چهره و 
فساد در سیستم اداری و امضای طالیی می 
شود. دولت الکترونیک دقیقا در همین نقاط 

مانع این مشکالت می شود.
روحانی بیان کــرد: گاهی هوش مصنوعی 
از هوش طبیعی بهتر اســت کاری که ربات 
انجام می دهد سریع تر و دقیق تر است که 
نمونه آن را در عمل های حســاس جراحی 

می بینید.
وی تاکید کرد: مــا نیز در دولت تالش می 
کنیم روابط دولــت را با بخش دانش بنیان 
و تولیدکننده فناوری های جدید تســهیل و 
نیازمندی های آنها را نیز بر طرف می کنیم 
و امیدواریم با توسعه این شهرک ها و پارک 
ها که نمونه دیگر آن در تهران در اردیبهشت 
98 آغاز می شــود بتوانیــم در آغازین دهه 
پنجم انقالب در پیشــرفت علم و و دانش 
و فناوری در منطقه و جهان ســر آمد باشیم 
و به مردم کشور نیز خدمات ارزشمند ارایه 

بدهیم.

 مراکز آموزش عالی باید بیش از بقیه از 
روزمرگی فاصله بگیرند و به آینده کشور 
فکــر کنند، و ما امــروز در پژوهش هنوز 

دچار مسائل اساسی هستیم.
معــاون اول رئیس جمهــور در مراســم 
تاسیس  ســال  یکصدمین  گرامیداشــت 
دانشــگاه خوارزمــی اظهــار کــرد: این 
نکوداشــت ها فرصتی اســت تا مهمترین 
رکن توسعه کشور آســیب شناسی شده 
و برای آموزش عالی کشــور برنامه ریزی 

صورت گیرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری عنوان 
کرد:دغدغه اصلی من همواره توسعه ایران 
بوده اســت. ایران تاریخ پر فراز و نشیبی 
در طول تاریخ داشــته است. خوشبختانه 

یونســکو به این اعتراف می کند که اولین 
دانشگاه جهان در ایران تاسیس شده و آن 

دانشگاه جندی شاپور بوده است.
وی گفت: اشتباه است که مانند گذشته 
بزرگترین  طبیعــی  ذخایر  کنیــم؛  فکر 
سرمایه اســت، قطعا ما با داشتن اولین 
ذخایــر نفت و گاز ســرمایه مهمی در 

داریم. اختیار 
جهانگیــری بیان کرد: تحوالت فناوری 
امروز به حدی اســت که دیر رســیدن 
باعث می شــود از همــه گردونه های 
علمــی عقب بیافتیــم و آن کانونی که 
می تواند ایران را همپای دیگر کشورها 
دانشگاه های  و  علمی  مراکز  ببرد،  پیش 

ماست.

وی تاکیــد کرد: حفظ اســتقالل و عزت 
جز با تکیه به دانشــگاه ها ممکن نیست 
و دانشــگاه باید به عنوان نهادی مسئول و 
مســتقل مورد توجه جامعه و دولت قرار 

بگیرد.
جهانگیری خاطر نشان کرد: دانشگاه باید 
جهت گیری های 50 سال آینده علمی خود 
را آماده کند. اینکه صرفا از دســتاوردهای 
علمی کشــور تحلیل کنیم کافی نیســت 
و اعتبــار کافی و بهره بــرداری الزم را از 

دستاوردها انجام دهیم.
وی گفت: دانشــگاه می تواند سرمایه های 
اجتماعــی را افزایش دهــد چراکه هنوز 
مراکز علمی چون مدارس و دانشــگاه ها 

مورد اعتماد مردم هستند.

تعیین 7 شرط 
عمومی برای 
ثبت نام در 
انتخابات

 در الیحه جامــع انتخابات برای ثبت نام 
انتخابات ریاســت جمهوری،  داوطلبان در 
مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی 
شــهر و روســتا در مواد 55 تا 58 شــرایط 
عمومی و اختصاصی تعریف شده که هر یک 

از داوطلبان باید از آنها برخوردار باشند.
ســخنگوی وزارت کشــور اظهار داشــت: 
تمامی داوطلبانی که قصد دارند در انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و 
شوراهای اسالمی شهر و روستا ثبت نام کنند 

باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف 
شده است برخوردار باشند.

بــه گزارش ایرنا، ســید ســلمان ســامانی 
گفت:تابعیت ایرانی، تدین به دین اســالم و 
عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم 
اصرار بر محرمات بر اســاس خود اظهاری 
فردی، وفاداری به نظام جمهوری اســالمی 
ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر 
اساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت 
و داشتن سالمت جسمی در حد برخورداری 
از شــنوایی و بویایی در انتخابات ها و بینایی 
در انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت 
پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت 
دائمــی برای آقایان، نداشــتن اعتیاد به مواد 
مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر 
کیفری و نداشــتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا 
خارجی شروط هفتگانه عمومی داوطلبان در 

هر سه انتخابات است.

وی ادامــه داد: داوطلبان شــرکت در این دو 
انتخابات عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی 
بایستی یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر 
معرفی شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل 
شناسایی 10 هزار نفر یا یک درصد واجدین 
شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه خود 
را ارائه کنند. از طرف دیگر داوطلبانی هم که 
از این شــرایط برخوردار نیستند می توانند 
مبلغی کــه میزان و شــرایط آن در آیین نامه 
اجرایی این قانون تعیین می شــود را سپرده 
گذاری کرده و مســتندات آن را هنگام ثبت 

نام ارائه کنند.
ســامانی تصریح کــرد: در الیحــه جامع 
انتخابات تالش شده با تعیین شاخص های 
عمومی و اختصاصی متناســب با ویژگی 
هــای هر یــک از انتخابات، ســازوکاری 
فراهم شود تا صرفًا داوطلبان متناسب با آن 

انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.

خرید خدمت سربازی در سال 98 
لغو شد

 نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با تصویب بندی از الیحه 
بودجه در مورد لزوم تسویه حســاب خریداران خدمت سربازی 
مشمول در سال جاری، خرید سربازی را در سال 98 عمال منتفی 

کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه 
دیروز مجلس بند الحاقی1 تبصره 11 بخش درآمدی الیحه بودجه 

سال 98 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در این بند الحاقی، ســازمان تعزیرات حکومتی را موظف 
کردند با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران نسبت به 
شناسائی اموال، دارایی ها و وجوه نقدی و سپرده های بانکی محکومان 
تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال 1397 به مرحله 
اجرا درنیامده و معوق باقی مانده اســت، اقدام و درآمد حاصله را به 
حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.نمایندگان 
همچنین در بند الحاقی3 تبصره 11 بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
98 کل کشور، دولت را مکلف کردند: اقساط جریمه غیبت از خدمت 
وظیفــه عمومی افرادی را که تا پایان ســال 1397 متقاضی پرداخت 
اقساطی این جریمه ها بوده اند تا پایان سال 1398 وصول و به حساب 
خزانه واریز کند. بارای نمایندگان مجلس شــورای اسالمی افرادی 
که تا پایان ســال 1398 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند، 
مشــمول غایب محســوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می 
شــوند. در الیحه بودجه سال های اخیر بندی برای تعیین شرایط 
خدمت سربازی برای مشموالن غایب تصویب می شد که امسال 
این بند از الیحه حذف شــد.بر این اساس پرونده خرید سربازی 

در سال 98 بسته شد.

آمریکا به شدت 
عالقه مند مذاکره 

با ایران است
 نظام اســالمی امروز دراوج عزت و 
اقتدار و آمریکا درخــواری و ذلت قرار 
دارد، به گونه ای که اگر یکی از شخصیت 
های کشور اعالم کند قصد دیدار با رئیس 
جمهوری آمریکا را داریم، ترامپ سریعا 

قبول می کند که این نشانه عزت ماست.
جانشــین فرمانــده نیروی قدس ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: درجریان 
مبارزه هر چه قدر رقیب قدرتمند باشد، 
هماوردی کردن با او و شکست دادن آن 

لذت بخش تر است
بــه گزارش ایرنا، اســماعیل قاآنی اظهار 
داشــت:امروز آمریکایی ها با آن که خود 
را ابرقدرت جهان می دانند در برابر نظام 
توان انجام هیــچ کاری را ندارند و فقط 
نعره می کشــند.وی ایــن اقتدار و عزت 
را بیــش از هر چیز ناشــی از حرکت بر 
مدار دین، خدا، رهبری و والیت دانست 
و تصریح کرد: عربســتان هر روز چندین 
میلیون بشکه نفت را در حلقوم آمریکایی 
ها می ریزد و گاو شــیرده آنها محسوب 
می شــود، تا روزی که شــیر دارد آن را 
دوشیده و پس از تمام شدن شیرش نیز او 
را از بین می برند.وی یادآور شد: روزی 
که نخستین کشتی حامل کمک های بشر 
دوستانه ایران عازم یمن شد، همه در دنیا 
بسیج شــدند و سایه به ســایه کشتی ما 
آمدند تا جلــوی آن را بگیرند ولی موفق 
نشــدند.قاآنی بیان کرد: اکنون اندیشه و 
تفکر انقالب اسالمی به همه نقاط جهان 
نفوذ پیدا کرده و این هنر انقالب اسالمی 
می باشد که به واســطه قرار گرفتن زیر 

چتر والیت حاصل شده است.

دانشگاههابایدازروزمرگیفاصلهبگيرند

روحــانی:

اندیشه نخستین زیربنای آزادی است

بایدهمهفرصتهارابه
نســلجوانبدهيمآنجا
گنــاهاســتودراینجا
در اســت ممکن خطا،
یکفناوریبهنتيجهای
نرسيدوبرگردیدودوباره
اشکالی این کنيد شروع

نداردبایدفرصتدهيم
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بهداشتنکتهدانشگاه

محاسبه جبران خدمات معلمان باید منطقی شود
 مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشــی دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر 
اینکه باید در محاسبه جبران خدمات معلمان به عنوان سرمایه اصلی آموزش و پرورش 
مدل منطقی داشته باشیم گفت: حقوق و دستمزد باید مکفی باشد. حقوق معلمان زیر 

خط فقر است. حقوق معلمان باید منصفانه نیز باشد.
به گزارش ایســنا، عباس عباسپور با اشاره به موضوع اقتصاد آموزش و پرورش و در 
پاسخ به این پرسش که چرا آموزش و پرورش فقیر است؟ گفت: باید تالش کنیم از 
آموزش و پرورش به معنای عام و مدارس به معنای خاص درک درستی داشته باشیم.

وی افزود: نیاز داریم بر مبنای یک نگاه تطبیقی، وضعیت خود را محک زده و وضعیت 
آموزش و پرورش را به لحاظ متغیرهای اقتصادی بسنجیم.

افزایش رقم »وام ضروری« بازنشستگان کشوری
 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به افزایش وام ضروری بازنشستگان 
از چهار به پنج میلیون تومان و افزایش 100 نفری در تعداد، گفت: امســال ۲0 درصد 

به ظرفیت های رفاهی و خدماتی این مجموعه اضافه شده است.
به گزارش ایسنا، جمشید تقی زاده، اظهار کرد: در بحث رفاهی، شمار سفرهای زیارتی 
و سیاحتی بازنشستگان از 100 به ۲00 هزار مورد رسیده و 50 درصد تخفیف هتل نیز 
برای بازنشستگان در نظر گرفته  شده است.وی با تأکید بر لزوم اجرای قانون ماده 85 
خدمات کشور مبنی بر یکسان بودن امتیازات و مزایای بازنشستگان با شاغالن، تصریح 
کرد: عده ای مشکالت این قشر را در کنار مشکالت آب و محیط زیست به عنوان ابر 

چالش معرفی می کنند اما معتقدم این امر یک ابر مسأله بوده و قابل حل است.

دولت مشکلی برای تامین ارز دارو ندارد
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس اختصاص ارز 4 هزار و ۲00 
تومانــی را به عنوان یک راهکار جهت جلوگیری از افزایش قیمت دارو در ســال 
آینده دانســت و گفت:  راهکار دیگر آن اســت که وزارت بهداشت برای جبران 
خســارت داروخانه ها و تجهیزات پزشــکی درصدی را در نظر گیرد تا فشــار بر 

مردم وارد نشود.
حیدرعلــی عابدی در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکــه »دولت برای تامین ارز 
مشــکل ندارد« گفت: جبران درصد مابه التفاوت قیمت دارو آنقدر زیاد نیســت 
کــه دولــت نتواند مابه التفــاوت آن را پرداخت کند یا اینکــه بیمه ها از عهده  

نیایند. بر  آن  پرداخت 

کاهش ۳0 درصدی مرگ های سرطانی 
در 10 سال آینده

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت : در 10 سال آینده 30 درصد از مرگ 
و میرهای ناشــی از سرطان کاهش یافته و بقای به زندگی افزایش پیدا 

می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا ظفرقندی، در کنگره بین المللی 
سرطان پستان، با اشاره به خدمات ارزشمند دکتر ملک حسینی در عرصه 
پزشکی و پیوند کبد و راه اندازی بخشهای مهم جراحی، وی را الگوی 
بارز اخالق و رفتار برشمرد که تشنه خدمت به بیماران و همنوعان خود 

است و از درمان و خدمت به بیماران لذت می برد.
وی با اشاره به اهمیت رابط پزشک و بیمار که اساس کار طبابت است، 
خاطرنشان کرد: سرمایه های اجتماعی نظیر دکتر ملک حسینی را باید به 
نسل جوان و جامعه شناساند. باید الگوسازی و تحلیل کنیم که می توان 
با تمامی مشقات و سختی ها به توفیقات عالیه دست یافت و با توکل به 

خداوند و رعایت اخالق به خدمت رسانی پرداخت.
ظفرقندی در ادامه با اشاره به  تالش های اثرگذار و نگاه کارشناسی دکتر 
اکبری در حوزه درمان سرطان ها تاکید کرد: در حوزه درمان سرطان باید 
کارهــای کالن انجام داد که این کارها می تواند یک جمعیت را نجات 
دهد. متاسفانه ابتال به سرطان در حال افزایش است  و شاهد افزایش ۲8 
درصدی شیوع ابتال به سرطان از سال ۲00۶ تا ۲01۶ هستیم . این شیوع 
در جوامع کمتر توسعه یافته بیشتر مشاهده می شود بنابراین سرطان به 

پیشرفت و توسعه و سبک زندگی ارتباط دارد.
رئیس سازمان نظام پزشکی، با اشاره به اینکه در حوزه سالمت در دنیا 
بیشترین هزینه ها صرف درمان سرطان ها می شود، گفت: بیشترین عمر 

از دست رفته در کشور ما ناشی از تروما است.
وی، جوانان را بیشترین قربانی تروما برشمرد و تاکید کرد: پزشکی بدون 
حل مشکالت اجتماعی موفق نمی شود و در بحث تروما و سرطان اگر 

علت آنها را اصالح و رفع نکنیم صرفا به درمان عالمت پرداخته ایم.

عکسبرداری و فیلمبرداری 
از بیماران مجاز است؟

 آیا عکسبرداری و فیلمبرداری از بیماران مجاز است، انتشار اطالعات 
بیماران در رسانه های عمومی چه قوانینی دارد، آیا می توان از نمونه های 
مربــوط به بدن بیماران بــرای آموزش و پژوهش اســتفاده کرد؟ و ... 
سواالتی که سازمان نظام پزشکی کشور در فصل هشتم آیین نامه اخالق 
حرفه ای به آن ها پاســخ داده و قوانین مربوط به این موارد را شرح داده 

است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس ماده 85 آیین نامه اخالق حرفه ای سازمان 
نظام پزشکی کشور، ارتباط شاغالن ِحَرف پزشکی و وابسته سازمان با 
رسانه ها، به هر شکل اعم از مصاحبه خبری، برنامه های تلویزیونی و ارائه 
هر نوع اطالعات به رسانه ها تنها در صورتی موجه است که به هیچ وجه 
دربردارنده نقض حریم خصوصی بیماران نباشد، به فاش شدن اطالعات 
پرونده سالمت آنها منجر نشود و در عین حال اعتماد عمومی را به حرفه 

و شاغالن ِحَرف پزشکی و وابسته مخدوش نکند.
همچنین طبق ماده 8۶ این آیین نامه، شــاغالن ِحَرف پزشکی و وابسته 
مکلفند در اظهارنظرهای رسانه ای خود درباره بیمارانی که از چهره های 
شناخته شــده در جامعه به شمار می روند، به گونه ای برخورد کنند که 
ضمــن احترام به حریــم خصوصی آنها، موجب آزردگــی خانواده و 
نزدیکان بیمار نشوند و باعث فاش شدن ناموجه اطالعات سالمت افراد 

یادشده نیز نشوند.
در ماده 87 آیین نامه اخالق حرفه ای ســازمان نظام پزشــکی نیز آمده 
اســت که انجام هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری از بیماران با هدف 
تهیه محتوای آموزشی یا استفاده در فرایند پژوهشی )مانند گزارش موارد 
خاص( یا درمانی )مانند عکس هایی که برای انجام عمل زیبایی گرفته 
می شــود(، تهیه برنامه سینمایی مستند یا خبری و مانند آن تنها پس از 
کسب اجازه از بیماران مجاز است. در مواردی که هویت فرد مشخص 

باشد، رضایت اخذ شده باید حتما مکتوب باشد. 
بر اساس ماده 88 این آیین نامه در صورتی که قرار است فیلم یا تصویر 
گرفته شده در سطح عمومی پخش شود و یا در اختیار رسانه های جمعی 
قرار گیرد، باید موضوع به تأیید رئیس بیمارســتان یا موسسه مربوط به 

آن برسد.
در عین حال در ماده 89 نیز گفته شده که اطالعات و نمونه های مربوط 
به بــدن بیمار مانند عکس های رادیوگرافــی، نمونه های بافتی خون و 
مایعات بیولوژیک و محتوای ژنتیکی اســتخراج شده از بدن، بخشی از 
حریم خصوصی بیمار هستند و استفاده از آن ها در صورتی برای مقاصد 
مختلف مانند اهداف پزشــکی و پژوهشــی مجاز است که یا رضایت 
صاحب آن گرفته شده باشد و یا اطالعات و نمونه ها به شکل غیر قابل 

انتساب به صاحبان آنها بی نام شده باشند.

کیهان: روحاني: گوشت ارزان است که قاچاق مي شود!!!
 از قیمت ها معلومه!!

شرق: واکنش کدخدایي به اصالح قانون اساسي 
 یه پاکن برداشتن هر چی نوشته شده بود رو پاک کردن!!

زنگان امروز: دوره هاي پیش از ازدواج در زنجان 
 جایی که زن جانه دیگه چه نیازی به آموزش پیش از ازدواج 

داره؟!!
همدلي: ترافیک متراکم در دیپلماسي

  طرح ترافیک اجرا کنین!!
جام جم: عمق عشق هاي مان چقدر است؟

 اصال ببین عمقی براش مونده ؟
ابرار ورزشي: آبي پوشان در اندیشه فرار از حاشیه 

 البته گفته باشم حاشیه هم به رنگ آبیه!!
آواي ماکو: مردم ایران جزو 10 کشور پرمصرف لوازم آرایشي در دنیا 
 کاش یه آمااری هم بگیرین ببینین با این همه مصرف مردم دنیا 

جز خوشگال هستن؟
شروع: سایه برجام بر انتخابات ۲0۲0 آمریکا 

 بدون شرح!!
اعتماد: در جستجوي امیدواري 

 دولت امید که داریم!!
هگمتانه: 10۶ زنداني مهریه در همدان 

 عاقبت ازدواج با مهریه باال در ایران!!
حمایت: واردات اسکناس ارز بدون محدودیت 

 به واردات اسکناس هم رسیدیم؟
جام جم: طالق به خاطر استخدام دختر خاله 

 خوب نخواسته برا خودش هوو درست کنه!!
تجارت: خصوصي سازي طالیي که مس شد 

 تو زرد از آب در اومده؟!!
جام جم: با خودروسازان برخورد مي شود؟

 مثال قراره چیکارشون کنن!!
هگمتانه: افزایش 33 درصدي بازدید از غارعلیصدر 

 عمو یادگار رفته تو غار آمار غار رفته باال!!
ایران ورزشي: امید کمرنگ استقالل به خارجي ها 

 با یه ماژیک پررنگش کنید!!

زوج جوان رزنی بر اثر گاز گرفتگی 
جان باختند

 مدیر شــبکه بهداشــت و درمان رزن گفت: یک زوج جوان طبق 
گزارش اولیه بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.

علــی عباســی در گفت و گو بــا ایرنا اظهار داشــت: پس از تماس 
شــهروندی و درخواســت امداد رســانی یک کد عملیاتی از پایگاه 
اورژانس کاج به روســتای نظام آباد از توابع قروه درجزین شهرستان 

رزن عزیمت کرد.
وی اضافه کرد: حدود یک کیلومتر از طی مسافت آمبوالنس نگذشته 
بود که مجدد این فرد در تماس با 115 از انتقال این افراد با خودروی 

شخصی به مرکز درمانی اطالع داده و عملیات لغو می شود.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان رزن ادامه داد: این زوج پس از رسیدن 
به بیمارســتان ولیعصر )عج( رزن جان خود را از دست داده بودند و 

تالش های پزشکان نیز بی نتیجه ماند.
عباسی افزود: جسد این افراد در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت و 

علت تامه فوت توسط این نهاد مشخص می شود.

هزار لیتر نفت کوره در همدان کشف شد

 فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: عوامل پاســگاه آبشینه این 
استان 50 هزار لیتر نفت کوره بدون مجوز را کشف کردند.

بخشــعلی کامرانی صالح روز شــنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: 
پس از دریافت خبری مبنی بر تخلیه سوخت توسط ۲ دستگاه تانکر 

نفتکش صحت موضوع بررسی شد.
وی اضافه کرد: پس از بررســی مقدماتی مشــخص شد آنها در حال 
تخلیه نفت کوره بدون مجوز در یک کارگاه واقع در روستایی هستند.

فرمانده انتظامی اســتان همدان اظهار داشت: ماموران در یک عملیات 
پلیسی ۲ راننده و مالک کارگاه را شناسایی و دستگیر کردند.

سردار کامرانی صالح ادامه داد: کامیون ها به مقر پلیس منتقل شده و با 
تشکیل پرونده قضایی هر سه متهم به دادسرا معرفی شدند.

تحوالت سریع علم بازنگری در رشته های دانشگاهی را 
الزامی کرده است

 وزیر علوم گفت: تحوالت ســریع در حوزه های مختلف علم و فناوری که حاصل 
پیشــرفت های اعجاب انگیز در فناوری اطالعات اســت؛ بازنگری ســریع و دقیق در 

رشته های دانشگاهی را الزامی کرده است.
به گزارش مهر، منصور غالمی، در برخی سیاست گذاری ها به شرایط توجه نمی شود و 

در برخی موارد هم تغییر شرایط سیاست ها را دستخوش تغییر می کند.
وی افزود: در آمایش آموزش عالی و تنظیم دانشگاه ها باید نگاه به جلو داشته باشیم یعنی 

دانشگاه ها باید با توجه به پیشرفت های علمی و فناوری کار کنند.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: برای بررسی نقش سیاست ها در اشتغال 
دانش آموختگان باید ظرفیت ها و توانمندی های آنان و شــرایط بازار اشــتغال هم مورد 
توجه قرار گیرد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: به روز نبودن تجهیزات موجود در 
برخی صنایع، عماًل آموزش و ارتباط صنعت و دانشگاه را با مشکل مواجه کرده است.

علل و درمان  خارش پیشانی
 عارضه خارش پیشانی می تواند ناشی از محرک های مختلف انسانی و طبیعی باشد.

به گزارش ایسنا، عفونت ها، مشکالت روانی و محرک های خارجی همگی می توانند از 
علل احتمالی خارش پیشانی باشند. این مشکلی است که فرد باید خود آن را تشخیص 
دهــد. در صورتی که این عارضه برایتــان نگرانی ایجاد کرد می توانید برای یافتن علت 

اصلی آن به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید.
 سربندها و پیشــانی بندها کاله کاسکت ها، کاله ها و دستمال سرها پوشش های رایجی 
برای سر هستند که می توانند منجر به خارش پیشانی شوند. گرمای به دام افتاده به دلیل 

پوشیدن سربند و واکنش طبیعی پوست سر به پارچه، دلیل خارش پیشانی است.
هر خارش پوستی در ناحیه پیشانی می تواند به دلیل حساسیت باشد. حتی اگر هیچ گونه 

حساسیت خاصی نداشته باشید، ممکن است به دلیل حساسیت فصلی باشد.
 افرادی با پوست های خشک، احتمال بیشتری برای ابتال به آکنه و خارش پیشانی دارند. 

برای اجتناب از این خارش ها، پوست خود را به طور منظم مرطوب کنید.

عوارض بوتاکس در آرایشگاه ها
 رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران با هشدار در مورد انجام بوتاکس در 
آرایشگاه ها و مراکز غیرمجاز، گفت: قوانین کنونی در زمینه برخورد با این قبیل تخلفات، 

بازدارنده نیست.
به گزارش مهر، علی بیژنی، اظهار داشــت: متأسفانه امروزه برخی از مردم که تمایل به 
انجام رای های زیبایی و پالستیک دارند، آگاهی کامل نداشته و باید تحقیقات الزم را در 
این زمینه در مورد پزشک خود انجام دهند، همچنین به این موضوع توجه داشته باشند 
که انجام جراحی حتی از نوع غیرتهاجمی نباید توســط افراد غیرپزشک و غیرحرفه ای 
صورت گیرد.وی ضمن هشدار در مورد انجام  بوتاکس در برخی از آرایشگاه ها، گفت:  
این مسئله سالمت مردم را به خطر می اندازد و عوارض زیادی را می تواند به همراه داشته 

باشد، بنابراین پیشگیری از این مسئله امری ضروری به شمار می رود. 
بیژنی،  افزود: ارتقاء آگاهی مردم جهت پیشــگیری از عوارض ناشی از جراحی توسط 

افراد غیرپزشک وغیرحرفه ای امری ضروری به شمار می رود. 

 پدیده کم فرزندی امری اســت که این 
روزهــا در بســیاری از خانــواده ها دیده 
می شــود این در حالی اســت کــه اغلب 
والدین از تبعات هشــدار دهنده آن برای 
خانواده و جامعه غافل بوده و آن را انتخاب 

می کنند.
ســاناز باقری راد:  »دانشــگاه را چه کنم؟ 
کالس دارم، از صبــح تا عصر ســرکارم، 
باشگاهم را که باید بروم، برنامه دورهمی با 
دوستانم بهم می ریزد. کلی کار در زندگی 
دارم فعال یاد بچه دار شدن هم نمی افتم.«

 این دیالوگ یا مشــابه آن را شاید بارها از 
زبان بسیاری از دختران و زنان جوان شنیده 
باشید. جمالتی که نشان از هزاران دغدغه 
ریز و درشت مادران عصر حاضر داشته و 
توانسته جای خود را به تمایالت ذاتی زنان 

ازجمله حس مادری دهد.
یکی از پدیــده هایی که جامعــه امروز با 
آن دســته و پنجه نرم می کند، موضوع کم 
فرزندآوری یا بی فرزندی اســت. امری که 
به عقیده کارشناســان با پیروی مردم از یک 
سبک زندگی نه چندان درست، در خانواده 
ها رخنه کرده اســت. در سال های اخیر در 
میان بســیاری از زوج های جوان اطرافمان 
نیــز تمایل به بی فرزندی یا بســنده کردن 
به یک فرزند را مشــاهده کرده همیشه هم 
تعــدادی جمله تکراری را بــه عنوان بهانه 

شنیده ایم.
داشــتن مشــغله های فراوان، ادامه تحصیل، 
حفظ موقعیت شــغلی، فعالیت های متنوع، 
کمبود وقت و مشــکالت اقتصادی ازجمله 
مواردی است که معموال زوج های جوان خود 
را بــا آن قانع کرده و پدیده کم فرزندی یا بی 
فرزندی را رقم می زنند. اما اگر به برخی تبعات 
این موضوع کــه حتی می تواند برای والدین 
ترسناک هم باشد توجه شود، بهانه های والدین 
نیز رنگ باخته و تصمیمشان برای انتخاب کم 

فرزندی تغییر خواهد کرد.
باتوجه به حرکت جمعیت کشور به سمت 
ســالمندی، تجســم تصویر آینده کشــور 
چندان دشــوار نخواهد بود. تصویری که 
نشــان از وجود جمع زیــادی از والدین 
سالمند که درتنهایی به سر برده و فرزندی 
برای حمایــت عاطفی و معنــوی از آنان 
وجود ندارد تا چندین دهه آینده می دهد.
التــزاموالدینبــهتامينهمه
نيازهایفرزندان؛عاملتمایلبهکم

فرزندی
مریــم ظهوریان جامعه شــناس و خانواده 
درمان در گفت وگو با مهر با اشاره بر پدیده 
کــم فرزندی و تــک فرزندی مــی گوید: 
درگذشته فرزند آوری به عنوان یک سرمایه 
اقتصادی، معنوی و عاطفــی برای خانواده 
محســوب می شــد، اما در حال حاضر با 
تغییر نگرش ها و ایجاد ایده های مشــترک 
با جوامع دیگر، فرزندآوری نه تنها ســرمایه 
محسوب نشده بلکه فرزندان خود به عنوان 

قطب جذب سرمایه ها به شمار می روند.
ظهوریان تغییر ســبک زندگی ها به سوی 
رفــاه طلبی و تامین تمامــی خدمات الزم 
برای فرزنــدان را یکی از علــل بروز کم 
فرزنــدی خواند و تصریح کرد: متاســفانه 
در حــال حاضــر خانواده هــا تالش می 

کنند تا بهترین خدمات روز را به فرزندان 
خــود ارائه داده و تمامی نیازهای مادی آن 
ها را برآورده کنند که با توجه به شــرایط 
اقتصادی موجود، این امر موجب فشــار به 
والدین و صرف نظر کردن از تولد فرزندان 

بیش تر می شود.
وی توجه والدین به پیشرفت های شخصی 
و مسائل خارج از خانواده ازجمله اشتغال، 
تحصیــل و فعالیت های دیگــر را عامل 

موثــر دیگــری در کم 
فرزندی خواند و اظهار 
این  تمامی  البته  داشت: 
الزمه  و  خــوب  موارد 
امروزه  اما  است  جامعه 
درگیر  قدری  به  والدین 
این مســائل شــده اند 
یا  که تشــکیل خانواده 
اولویت  در  فرزندآوری 
های بعــدی قرار گرفته 
و از تولد فرزندان غافل 
بــا حرکت  اند.  شــده 
به ســوی کم فرزندی، 
تــا چندین دهــه آینده 
سمت  به  جوان  والدین 
و  کرده  حرکــت  پیری 
ما با بسیاری از خانواده 
هایی که فرزندانی برای 

حمایت های عاطفی، مالی و معنوی ندارند 
مواجه خواهیم شــد و این در حالی است 
که با وجود سوق جمعیت کشور به سوی 
ســالمندی، هیچ برنامه ریزی مدونی برای 
دوران ســالمندی خانواده ها انجام نشــده 

است. 
وی افزود: در واقع تنهایی والدین در آینده 
و به دنبال آن کاهش روابط و افســردگی 
ازجملــه تبعات کــم فرزنــدآوری یا بی 
فرزندی اســت که متاسفانه امروزه زوجین 
جــوان به پیامدهای آن توجــه نکرده و با 
مطرح کردن مســائل اقتصــادی از آوردن 

فرزند خودداری می کنند.
آگاه ســازی زوجین نســبت به تبعات کم 

فرزندی، راه تغییر الگوی فرزندآوری
در همیــن خصوص علــی اصغر احمدی 
روانشــناس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر 

درباره مسئله کم فرزندی می گوید: در حال 
حاضر مسائل اقتصادی و تفکر موجود در 
خانواده ها مبنی بر داشــتن فرزند کم تر و 
ارائه تمامی خدمات جانبی به فرزندان، مهم 
ترین دالیل کم فرزندی محسوب می شود. 
این روانشــناس با اشاره بر افزایش روحیه 
رفاه طلبی که موجب کم فرزندآوری شده، 
عنوان کرد: متاسفانه امروزه جوانان ترجیح 
می دهند به تحصیل، پیشرفت و بهره وری 
زندگی  از  خود  شخصی 
وارد  تر  کــم  و  پرداخته 
فرزنــدآوری می  چرخه 
امروزه  واقع  در  شــوند، 
فعالیت  و  رفــاه  والدین 
هــای خود را به رشــد 
فرزندان ترجیح می دهند.  
اگر افراد به ســطحی از 
آینده  درباره  فکری  رشد 
از  نگرانــی  و  جامعــه 
کاهش جمعیت برســند، 
فرزند  الگــوی  توان  می 
آوری را تغییــر داد، البته 
این رشــد فکری نیازمند 
به رشــد درونی، ارزشی 
منافع جمعی  به  توجه  و 

خواهد بود. 
وی بــا بیــان اینکــه با 
توجه به گسترش بهداشت عمومی و امید 
به زندگی شــاهد دوران پیری طوالنی در 
جامعه هســتیم، توضیــح داد: یکی از راه 
هایی که می توان سبک زندگی خانواده ها 
را تغییــر و آن ها را ترغیب به فرزندآوری 
کرد، آگاه ســازی والدین از پیری طوالنی 
مدت و عدم وجــود حمایت های مادی و 
معنــوی در آن دوران به دلیل نبود فرزند یا 
تعداد کم فرزندان خواهد بود. می توان از 
طریق آموزشهای قبل، بعد و حین ازدواج 
و رسانه ها، خانواده ها را نسبت به تبعات 
تک فرزنــدی آگاه کــرده و موجب تغییر 
ســبک زندگی فعلی و تمایــل زوج ها به 

فرزندآوری شد. 
این روانشناس با اشاره به برخی تبعات تک 
فرزندی یا کم فرزندی نیز اظهار داشت: تک 
فرزندی در نحوه بزرگ شــدن کودکان نیز 

تاثیر منفی دارد چراکه تک فرزندان در کانون 
توجه شــدید دو نفر قرار گرفته و احساس 
محرومیت یا تقســیم حقوق خود با خواهر 
بــرادر را حس نخواهند کرد.  به عالوه این 
فرزندان از دوران کودکی همه چیز را متعلق 
به خود و افراد را در خدمت خود دانسته و 
این امر در بزرگســالی و ورود فرزندان به 
جامعه می تواند به آن ها آســیب وارد کند. 
یکی دیگر از این آسیب های تک فرزندی را 
نبود الگوی رفتاری برای فرزندان در فضای 
خانواده اســت چراکه بودن خواهر و برادر 
موجب ایجاد احساس حمایت از دیگران و 
از خودگذشــتگی می شود که تک فرزندان 

آن را کمتر احساس خواهند کرد. 
شرایطاقتصادیمهمترینمانع

فرزندآورینيست
برخالف تصور عمومــی جامعه که گمان 
می کنند مشــکالت اقتصادی اصلی ترین 
و اولین مانع فرزندآوری اســت، پژوهش 
های بین المللی و ملی حاکی از آن اســت 
کــه اصلی تریــن متغیر موثــر در الگوی 
فرزندآوری خانواده ها سبک زندگی و نوع 

نگرش به خانواده است. 
اگرچه شرایط اقتصادی به ویژه در دهک های 
پایین درآمدی جامعه در تصمیم به فرزندآوری 
موثر است اما داده های آماری و شواهد عینی 
موجود نشان دهنده تعریف عمومی اکثریت 
مــردم جامعه از زندگی مطلــوب و خانواده 
ایده آل بوده کــه منتهی به الگوی فرزندآوری 
می شود و شــرایط اقتصادی در حد ابزاری 
محسوس برای توجیه علت بی فرزندی و کم 

فرزندی است.
هرچند که در این میان شرایط اقتصادی نیز 
نقش مهمی داشــته و الزم است دولت با 
سیاســتگذاری های مناسب، اعطای وام و 
تســهیالت گوناگون، زوجین را تشویق به 
فرزندآوری کنند. بدیهی است عملی شدن 
سیاســت های فرهنگــی و اقتصادی برای 
تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش جمعیت 
در گرو اجرایی شــدن سیاست های کلی 
جمعیت و طرح هایــی نظیر »طرح جامع 
جمعیت و تعالــی خانواده« خواهد بود که 
همت نهادهای مسئول را برای عملی شدن 

می طلبد. 

کم فرزندی وآینده ای تاریک 
که ازآن بی خبریم

ازدیگرآســيبهایتک
الگوی فرزندیرانبــود
فرزندان بــرای رفتاری
درفضایخانوادهاســت
چراکهبودنخواهروبرادر
ایجاداحســاس موجب
حمایتازدیگــرانواز
خودگذشتگیمیشودکه
کمتر را آن فرزندان تک

احساسخواهندکرد
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اقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

معاون وزير کشاورزی:
سیلوها پر از گندم است

 در حالی که در برخی خبرها ادعاهایی مبنی بر خالی شدن سیلوهای گندم و انبارهای 
آرد مطرح شــده اســت، معاون وزیر جهاد کشــاورزی تاکید کرد که به هیچ وجه این 

اظهارات درست نیست.
یزدان ســیف، معاون وزیر جهاد کشــاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 
گفت: موجودی گندم به اندازه کافی در انبارهای کشور هست و حداقل تا شش ماه آینده 
نیاز کشور را پاسخ می دهد. از سوی دیگر نیز فصل برداشت گندم را هم پیش رو داریم 
که با توجه به وضعیت بارندگی ها و برآوردهای صورت گرفته، در ســال آینده وضعیت 

بسیار مطلوبی در کشور از این حیث وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شــود 11 میلیون تن گندم برداشــت شود، به ایسنا گفت: 
این وضعیت در کشــور بی سابقه یا بســیار کم سابقه بوده و با وجود تالش و همکاری 
کشاورزان می توان به آینده آرد و نان کشور بسیار امیدوار بود؛ کما اینکه اخیراً نرخ خرید 
تضمینی گندم از ســوی وزیر جهاد کشاورزی اعالم شد که باتوجه به افزایشی بودن آن، 

انگیزه های گندم کاران را دو چندان خواهد کرد.
سیف اعالم کرد: علیه این فرد به دلیل دادن اطالعات غلط مبنی بر خالی بودن انبارهای 
گندم در دستگاه قضائی تشکیل پرونده می شود و او باید استنادات خودش را ارائه دهد؛ 
چرا که طرح چنین ادعایی مصداق بارز تشــویش اذهان عمومی و گام نهادن در جهت 

اهداف دشــمنان جمهوری اسالمی برای بحرانی نشان دادن شرایطی که در کشور وجود 
دارد، است.

مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کــرد: مصرف کنندگان و متقاضیان در 
صنایع و اصناف مختلف در دسترســی به گندم و آرد هیچ مشکلی ندارند و ذخایر گندم 
در حال حاضر وضعیت بسیار مطلوبی دارد و مشخص نیست این فرد به اتکای کدام آمار 

این چنین اذهان عمومی را مشوش کرده است.
وی همچنین اظهار کرد که در شــرایطی که ســامانه های آنالین و با نظارت های مستمر 
وجود دارد، مشخص نیست چرا و به چه دلیل این مقام مسئول در بخش خصوصی این 

ادعا را مطرح کرده است.

خبـر

700 کانتینر گوشت در گمرکات

 رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه کانتینرهای گوشــت دپو شده 
در گمرکات، یخچال دار هســتند، گفت: هم اکنون ۶00 تا 700 کانتینر 

گوشت در گمرکات موجود است و این امر کامال طبیعی است.
مهدی میراشرفی در خصوص گوشت های دپو شده در گمرکات کشور، 
بیان کرد: طی 11 ماه ســال جاری، کاهــش وارداتی در ۲5 قلم کاالی 
اساسی نداشتیم و حتی شاهد افزایش یک میلیون تنی واردات این کاالها 
نیــز بوده ایم.رئیس کل گمرک ایران افزود: همچنین در این مدت 137 
هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد کشور شده است که هم اکنون ۶00 
تا 700 کانتینر گوشت در گمرکات موجود است و این امر کامال طبیعی 
است.وی ادامه داد: قبل از تحریم ها، میانگین زمانی که طول می کشید 
کاال از کشتی تخلیه و در گمرک اظهار شود ۲0 روز بود اما هم اکنون به 

40 روز افزایش یافته است.
میراشــرفی به مهر گفت: افزایش زمان، بــه دلیل تاخیر در انتقال ارز و 
ارســال اسناد خرید است که این مشکل را هم در بندرعباس و هم در 

گمرک بندر امام خمینی داریم.
وی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه کانتینرهای حامل گوشت، یخچال 

دار هستند امکان فاسد شدن این اقالم وجود ندارد.
رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به دپو شدن 10 کانتینر گوشت 
از شهریور و مهرماه در گمرک، اظهار داشت: به دلیل اینکه صاحب کاال 
نتوانســته مجوزهای خرید را بگیرد، حدود ۶ ماه است که 10 کانتینر 
گوشــت در گمرک مانده است اما به دلیل یخچال دار بودن کانتینرها، 

امکان فاسد شدن گوشت ها وجود ندارد.
معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، اظهار داشــت: در حال 
حاضر 99 درصد گوشــت های وارداتی از مسیر سبز گمرکی وارد می 
شــوند و مســتقیم به درب خروج گمرک می روند و تنها مجوزی که 
گمرک می گیرد مجوز دامپزشــکی است. بنابراین فرایند کار برای این 

اقالم در کمترین زمان ممکن انجام می شود. 
وی افزود: 50 درصد کانتینرهای گوشت مانده در گمرک برای شرکت 
پشتیبانی امور دام اســت و مابقی نیز تحت نظارت این شرکت بعد از 

ترخیص، توزیع می شود.

مديرکل تعزيرات حکومتی استان همدان خبرداد
برخورد قاطع تعزیرات با متخلفین بازار مرغ

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از جریمه 8 میلیاردی مرغ 
فروشان متقلب توسط تعزیرات حکومتی همدان خبرداد.

علیرضا حسن پور بیان کرد: تعدادی از فروشندگان مرغ که اقدام به تقلب 
درکشتار مرغ کرده بودند شناسایی و به جریمه میلیاردی محکوم شدند.

وی به ایسنا گفت: با وصول تعدادی پرونده تخلف بازار مرغ مشخص 
شد هفت واحد مرغ فروشی درهمدان که اقدام به کشتار مرغ به صورت 
غیر بهداشتی کرده بودند به این شرح که طبق ضوابط سازمان دامپزشکی 
باید امحاء و احشاء داخل شکم مرغ را تخلیه کنند و پای مرغ باید دقیقا 
از مفصل خرگوشــی قطع  وخونابه مرغ کامال تخلیه شود که این مهم 

رعایت نمی شود.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه تحصیل ســود نا مشروع از این عمل 
متقلبانه عاید کشــتارکنندگان می شود ، مسئولیت کیفری آن نیز متوجه 
آنهاست بنابراین شعبه هیأت بدوی این اداره کل پس از جری تشریفات 
قانونــی متهمین را مجموعاً به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و ۲44 میلیون و 

800 هزار ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم کرد.
حســن پور خاطرنشــان کرد: تلفن 3۲5۲344۲ اداره کل، تلفن گویای 
1۲4 سازمان صنعت ، معدن وتجارت وتارنمای  t135.irآماده دریافت 

گزارشات مردم عزیز است.

شرط ارزانی خودرو

 در پی افزایشی شــدن قیمت خودرو در بازار، وزیر صنعت اعالم 
کرد که اگر خودرو تا عید مرتب عرضه شود، یقیناً قیمت پایین می آید. 
همچنین در بازار داغ محصوالت پروتئینی که اخیرا نقل محافل شــده 
اســت، اعالم شده که رانتی برای وارداتشــان در کار نیست و واردات 
از ابتدا تا انتها رصد می شــود و در خبری دیگر هم که امروز از سوی 
عالی ترین مقام تامین مواد غذایی کشــور منتشر شــد، اعالم شده که 

انبارهای میوه برای شب عید پر هستند و هیچ نگرانی نیست.
به گزارش ایســنا، رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره 
افزایش قیمت خودروها که طی روزهای اخیــر در بازار آزاد رخ داده 
است، گفته که اگر تیراژ تولید خودرو باالتر رود که االن نسبت به قبل 

بهتر هم شده است، روی قیمت تأثیر می گذارد.
به گفته وزیر صنعت، بعضی ها فکر می کنند خودروساز اگر قیمت را باال 
نگه دارد به نفع اوســت. در حالی که ما یک قیمت محاسباتی داریم که 
سازمان حمایت مصرف کننده با ضوابط خود آن را مشخص می کند و 
بازار هم به علت اینکه تقاضا بیشتر شده یا به هر دلیل دیگری قیمتش 
با قیمت محاســباتی متفاوت است که ما گفتیم این مابه التفاوت را باید 
خودروســاز به حساب خزانه بریزد تا خودش ذی نفع نباشد که قیمت 

را باال نگه دارد.

پ
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سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان در نظر دارد در اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آیین نامه اجرایی ماده 
8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن و اصالحیه آن  بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و با رعایت 
قوانین و مقررات با شرایط نقدی از طریق سامانه تدارکات دولت الكترونیک با شماره مزایده 2097004146000001 دو واحد 

آپارتمان به شرح ذیل را از طریق مزایده و حاکم نمودن آیین نامه معامالت دولتی به فروش برساند.

آدرسمبلغ سپرده )ریال(قیمت پایه کارشناسیشرحردیف

آپارتمان با پالک ثبتی11/5796/8569
1/050/000/00052/500/000به متراژ 85/18 متر مربع

همدان - میدان پاسداران،بلوار شاه حسینی، آپارتمان 
های مسکن و شهرسازی ،بلوک 38 واحد 5)طبقه 

سوم سمت راست(

آپارتمان با پالک ثبتی 21/5796/8573
1/120/000/00056/000/000به متراژ 85/18 متر مربع

همدان- میدان پاسداران، بلوار شاه حسینی
آپارتمان های مسکن و شهرسازی ،بلوک 38 واحد 

یک )طبقه اول سمت راست(

*متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت فقط ضمانتنامه به واحد حقوقی سازمان 
در پاکت الف ارسال نمایند)ضمانتنامه از تاریخ صدور سه ماه اعتبار داشته باشد(

* کلیه مراحل برگزاری مزایده از مرحله دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

* کلیه هزینه های کارشناسی و هزینه سند ملكی ، دارایی، شهرداری و دیگر هزینه های احتمالی به عهده برنده مزایده می باشد. 
* تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه ستاد مورخ 1397/12/05 می باشد. 

* مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از ساعت 10 صبح مورخ 1397/12/05  لغایت 14ظهر مورخ 1397/12/12 می باشد. 
*مهلت زمانی ثبت اسناد مزایده در سامانه و تحویل پاکت الف به سازمان )واحد امور حقوقی( و بازدید از ملک از 1397/12/13 

لغایت 1397/12/23 در ساعات اداری به جز ایام تعطیل امكان پذیر می باشد. 
* سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. 

* بهای ملک بصورت کامال نقدی از برنده مزایده دریافت خواهد شد. 
* چنانچه برنده مزایده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت 3 روز اقدام ننماید سپرده وی بنفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 

و به این صورت تا نفر سوم ادامه خواهد داشت. 
*زمان بازگشایی پاکات و برگزاری مزایده سازمان راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/12/25 با حضور پیشنهاد دهندگان در 

محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان تشكیل خواهد شد. 
*متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و جهت هماهنگی برای بازدید از ملک فوق الذکر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

همدان واحد امور مالی آقای مجتبی نپتونی مراجعه و یا با شماره 38386501-081 داخلی 110 تماس حاصل فرمایید.
*قابل ذکر می باشد کلیه اسناد می بایستی توسط مزایده گر به امضاء و اثر انگشت ممهور و در سامانه ستاد بارگذاری گردد و در 

صورت عدم انجام کار پاکت شخص بازگشایی نمی گردد.
)م الف 4098(

آب يعنی زندگی

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مزایده عمومي

    

مبلغ تضمینقیمت  کل   کارشناسی)ریال(                 موضوع  مزایده
  شرکت در مزایده )ریال(

توضیحات

فروش لوله فوالدی کارکرده با 
سایز 400 واقع در شهرستان رزن و 

1.689.600.000168.960.000کبودرآهنگ

           طول تقریبی 1600متر و هرمتر48 کیلو گرم 
)در مجموع 76.800 کیلو گرم(

           سایراطالعات و جزئیات مربوط 
در اسناد مزایده مندرج است.

فروش لوله فوالدی کارکرده با سایز 400 واقع در شهرستان رزن و کبودرآهنگ
به شماره ج/97/222

زمان خرید اسناد : ساعت اداري ازمورخ 97/12/04 لغایت 97/12/09     
 زمان بازدید : ساعت اداري ازمورخ 97/12/04 لغایت 97/12/20 )بازدید خریداران اسناد مزایده از مورد مزایده صرفا” با نامه 

مدیر امور آب و فاضالب رزن امكانپذیر خواهد بود(
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : 97/12/20                         

زمان گشایش پیشنهادها : 97/12/21  ساعت 10
پیشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده )تضمین شــرکت در مزایده(، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به 
حســاب سپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001  واریز و یا چک بانكي تضمیني در وجه شرکت تهیه و حسب مورد 

ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانكي را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده 
هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن، ، مطلقا« ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار 

پیشنهاد ها 3 ماه است.       
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشــنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب 

استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
در مقابل فروش ،وجه آن نقدا دریافت و هرگونه مالیات ،عوارض و هزینه های انتشار آگهی و نظایر آن طبق قوانین ومقررات 

به عهده خریدار   است.
این آگهي در سایت پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان همدان درج شده است .

 شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد  لوله فوالدی کارکرده با سایز 400 واقع 
در شهرستان رزن و کبودرآهنگ را از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان مي توانند باهمراه داشتن 
فیش بانکي به مبلغ ۳00/000 ریال واریزي به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101۳96197001 به دفتر 

قراردادهاي شرکت مراجعه نمایند.

دوم( )نوبت 

 با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال 
و گرمای نسبی معامالت، برخی آگهی های 
جعلی فروش مســکن با نرخ های عجیب و 
غریب در ســایت های فروش ملک، عرصه 
را برای سودجویان در این بازار فراهم کرده 

است.
به گزارش ایســنا، به فاصله  یک ماه تا سال 
1398 بعضی متقاضیان از آگهی های فروش 
امالک که با میانگین بسیار باالتر از نرخ مناطق 
منتشر می شــود خبر می دهند. مصطفی قلی 
خســروی، رئیس اتحادیه مشــاوران امالک 
کشور نیز می گوید هدف برخی افراد سودجو 
از درج آگهــی در ســایت های مجازی این 
اســت که توهم قیمتی ایجاد کنند تا بتوانند 
واحدهــای خود را بعضــاً باالتر از میانگین 

منطقه به فروش برسانند.
خســروی بیان می کند: هر ســاله با نزدیک 
شــدن به ایام عیــد نوروز شــاهد افزایش 
جابه جایی خانواده ها هستیم و بازار فروش 
و اجاره مســکن مقداری گرم می شــود. بر 
این اســاس، بعضی فروشندگان که به دلیل 
کســادی بازار فــروش در ســال جاری و 
تعیین قیمت های بــاال برای خانه های خود 
نتوانســته اند طی ماه های گذشــته آن را به 
فروش برسانند از فرصت استفاده می کنند و 
امالک خود را در معرض فروش می گذارند. 
البته اگر اقدام از طریق اصولی انجام شــود 
خوب اســت؛ چــرا که معامــالت، رونق 
اقتصادی ایجاد می کند اما دیده می شــود که 
با درج آگهی در سایت های فروش امالک و 
با قیمت های کذایی، مسیر بازار را منحرف 

می کنند.
گشتی در ســایت های مجازی و سامانه های 
معامالت مسکن، شکاف قیمتی بین نرخ های 
پیشنهادی و نرخ های قطعی را تایید می کند. 
به عنوان مثال در آذر ماه 1397 یک واحد 75 
متری نوســاز در 400 میلیون تومان فروخته 
شده و این در حالی است که در سایت های 
فروش امالک قیمت ها بین 780 میلیون تا یک 

میلیارد تومان آگهی می شــود که نشان دهنده 
هرج و مرج قیمتی در فضای مجازی است.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک، پیش از این 
نیز گفته بود: متاسفانه یک سایت مجازی که 
مردم می توانند آگهی فروش خانه های خود 
را به صــورت رایگان در آن درج کنند، بازار 
مســکن را به ســمت قیمت های غیرواقعی 
سوق می دهد. پیش از این بعضی دفاتر مشاور 
امالک قیمت واحدهای مســکونی را پشت 
شیشــه نصب می کردند که ما با آنها برخورد 
کردیم اما االن مرجع قیمت ها را سایت های 

مجازی تعیین می کند.
وی در تشــریح مضرات این اقدام ســایت 
مجازی فروش امــالک گفت: به طور مثال، 
فردی که قیمت خانــه اش متری 10 میلیون 
تومان اســت و اصاًل قصد فــروش خانه را 
ندارد با توجه به رایــگان بودن تبلیغات در 
این ســایت، یک آگهی منتشر و قیمت خانه 
خود را متری 1۶ میلیون تومان تعیین می کند. 
فرض کنیم یک نفر هم در یک نقطه از کشور 

آن آگهی را می بیند و خانه را می خرد. همین 
مالک قیمت ها می شــود. من این هشدار را 
به هموطنــان عزیز می دهم که رقم های درج 
شده در این سایت های مجازی به هیچ وجه 
مورد تایید نیست و نباید فریب آن را بخورند.

خسروی با بیان اینکه متقاضیان محترم برای 
خرید مطمئن به دفاتر مشاور امالک مراجعه 
کنند، بیان کــرد: دالل به معنای داللت کننده 
و کســی که توازن را برقرار می کند شناخته 
شده است. سامانه امالک و مستغالت نیز در 
اختیار عموم قرار دارد که مردم می توانند از 
آن استفاده کنند و خرید مناسبی داشته باشند.
افزایشفروشندههادربازارمسکن
از ســوی دیگر بررسی های میدانی حاکی از 
آن است که کمبود واحدهای کوچک متراژ 
در فایل های دفاتر امالک باعث شده تا قیمت 
هر متر مربع از این نوع آپارتمان ها نسبت به 

واحدهای بزرگ متراژ، بیشتر شود. 
شرایط جدید نشان می دهد که سرعت رشد 
ماهانه قیمت به صفر نزدیک شده است. از 

سوی دیگر با اینکه حجم فایل های فروش 
آپارتمــان در دفاتر امالک به شــدت زیاد 
اســت، خانه های به قیمت ســریعاً فروخته 
می شود. واسطه های ملکی می گویند فاصله  
عرضه تا فروش یک واحــد که پایین تر از 
میانگین منطقه عرضه می شــود به کمتر از 
یک هفته رســیده است. تعداد معامالت در 
بهمن ماه نیز نسبت به دی ماه مقداری افزایش 

نشان می دهد.
با این وجود هنوز برخی فروشندگان محتاط 
که با توجه به شــرایط سیاسی و اقتصادی، 
چشم انداز روشنی برای بازار مسکن متصور 
نیستند نســبت به کاهش قیمت پیشنهادی، 
مقاومــت نشــان می دهند. اما کارشناســان 
معتقدند طرف تقاضا ظرفیت رشــد مجدد 
قیمت مسکن را ندارد و به همین دلیل شاهد 
ثبات این بازار در ماه های آینده خواهیم بود. 
برخی دیگر نیز می گویند که افزایش قیمت 
ممکن است رخ دهد، اما پایین تر از نرخ تورم 

عمومی خواهد بود.

آگهی های عجیب و غريب فروش مسکن

بوی شیطنت می آید!
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: 14:15

 ساعت خروج: 14:35

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

آگهی تغییرات شرکت حامی ارتباط الوند همراه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 12762 و شناسه ملی 14006557902 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی شرکت 
ازآدرس قبلی در همدان به آدرس جدید: اســتان همدان ، شهرســتان 
همدان ، بخش مرکزی ، شــهر همدان، خیابان پیاده راه بوعلی، ساختمان 
ساسان، طبقه باال ، کد پســتی6516683901 تغییر یافت و ماده مربوطه 

دراساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری همدان 

)389601(

تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشی والیبال استان همدان درتاریخ 24/11/1397 به شماره ثبت 870 به شناسه ملی 
14008143520 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

1 - موضوع : برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه کمی  و کیفی رشته ورزشی والیبال )از سنین پایه تا حرفه ای( و تالش در راه ایجاد 
ساختار مدرن نظیر آکادمی  والیبال و موسســات آموزشی رشته ورزشی والیبال - رعایت مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسیون 
آسیا و فدراسیون والیبال ج.ا.ا - تالش در جهت تعمیم، گسترش و توسعه پایدار رشته ورزشی والیبال استان با بكارگیری مربیان 
و کشــف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و کنترل برنامه و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در امور 
رشــته ورزشی والیبال - برنامه ریزی در جهت جلب نظر و مشارکت مقامات و مسئولین استان و تكریم پیشكسوتان و نام آوران 
استان با هدف الگوســازی برای جوانان - نظارت بر امر توسعه باشگاه داری در سطح استان و تشویق بخش خصوصی در جهت 
سرمایه گذاری در رشته ورزشی والیبال و ایجاد زمینه مشارکت مردمی  و کمک های داوطلبانه - ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب 
جهت افزایش توان مالی هیئت استان - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان، داوران و دست اندرکاران رشته ورزشی والیبال 
در ســطح استان بر اساس اســتانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشی و با هماهنگی کمیته آموزش 
فدراســیون - کوشش در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشی والیبال و ترغیب و حمایت آنان در 

حدود قوانین و مقررات. ثبت موضوع فعالیت موسسه مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 2 - مدت فعالیت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

3 - مرکزاصلی موسسه: استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، شكریه ، خیابان میرزاده عشقی ، خیابان 
20 متری ورزش ، پالک 0 ، طبقه همكف کدپستی 6516748197 

4 - اولین مدیران : آقای کریم ملكی باکدملی3931445186 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وخانم ســیده سپیده 
فرخی به شماره ملی 3860254405 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقایان حسین داودی باکدملی 3874494136 به سمت 
دبیرهیئت وحســین حاجی بابائی باکدملی 3875787684 به ســمت خزانه دارهیئت همگی اعضای اصلی برای مدت 4 سال 

انتخاب گردیدند. 
5 - دارندگان حق امضا :به اســتناد مواد 12 و 16 اساسنامه اسناد بانكی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت با امضای ثابت خزانه دار 
و امضــای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیئت، قابل اقدام اســت، ضمناً کلیه 
مكاتبات عادی اداری )غیرتعهدآور( با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد. 6 - روزنامه 
همدان پیام جهت درج آکهی های موسســه انتخاب گردید. 7 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه به استناد مجوز شماره 

15960/2/226 مورخ 11/11/1397 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان آگهی گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 
)389616(

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود الوند فارمد پارس درتاریخ 24/11/1397 به شــماره ثبت 13610 به شناسه ملی 
14008145234 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

 موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه ساخت، تهیه، تولید، توزیع، پخش، بسته بندی، خرید، 
فــروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و انواع دارو، فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب ، اقالم ملزومات دارویی، 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی، فرآورده های طبیعی سنتی و گیاهی، دارویی گیاهی، دارویی سنتی، گیاهان دارویی، مواد اولیه 
صنایع دارویی و گیاهی، مواد اولیه دارویی انسانی و دامی، شیرخشک، مكمل های دارویی و غذایی و ورزشی، مواد اولیه و جانبی 
دارویی و شیمیایی، گیاهی، آرایشی و بهداشتی و غذایی، تجهیزات و ملزومات پزشكی مصرفی و سرمایه ای، تاسیس و راه اندازی 
کارخانه دارویی، خطوط تولید دارو و ملزومات دارویی و فرآورده های آرایشــی و بهداشتی و مكمل های غذایی و ورزشی، انجام 
امور مشاوره ای در کلیه زمینه های دارویی، مشاوره و مشارکت با شرکت های فعال در حوزه دارو و سالمت محور و یا سایر شرکت 
ها، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، بازاریابی مجاز و غیر هرمی و غیر شبكه ای، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تسهیالت بانكی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانكها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش 
اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانكها، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای 
معتبر داخلی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از 

دولتی، خصوصی و بین المللی. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان 
، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، خیابان مهدیه ، خیابان شهید ناصر قاسمی ، خیابان 18 متری شهیدان پورش 
همدانی ، پالک 7 ، طبقه همكف کدپستی 6516735561 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مطهره اسماعیلی به شماره ملی 1292963433 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای سید 
یاسر وفائی به شماره ملی 3255399653 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مطهره اسماعیلی به شماره 
ملی 1292963433و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سید یاسر وفائی به شماره ملی 3255399653و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها،عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه های عادی و 

اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار همدان پیام جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
)389602( 

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود الوند فارمد پارس درتاریخ 24/11/1397 به شــماره ثبت 13610 به شناسه ملی 
14008145234 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

 موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه ساخت، تهیه، تولید، توزیع، پخش، بسته بندی، خرید، 
فــروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و انواع دارو، فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب ، اقالم ملزومات دارویی، 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی، فرآورده های طبیعی سنتی و گیاهی، دارویی گیاهی، دارویی سنتی، گیاهان دارویی، مواد اولیه 
صنایع دارویی و گیاهی، مواد اولیه دارویی انسانی و دامی، شیرخشک، مكمل های دارویی و غذایی و ورزشی، مواد اولیه و جانبی 
دارویی و شیمیایی، گیاهی، آرایشی و بهداشتی و غذایی، تجهیزات و ملزومات پزشكی مصرفی و سرمایه ای، تاسیس و راه اندازی 
کارخانه دارویی، خطوط تولید دارو و ملزومات دارویی و فرآورده های آرایشــی و بهداشتی و مكمل های غذایی و ورزشی، انجام 
امور مشاوره ای در کلیه زمینه های دارویی، مشاوره و مشارکت با شرکت های فعال در حوزه دارو و سالمت محور و یا سایر شرکت 
ها، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، بازاریابی مجاز و غیر هرمی و غیر شبكه ای، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تسهیالت بانكی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانكها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش 
اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانكها، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای 
معتبر داخلی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از 

دولتی، خصوصی و بین المللی. 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، خیابان مهدیه ، خیابان شهید ناصر قاسمی ، خیابان 18 متری شهیدان 
پورش همدانی ، پالک 7 ، طبقه همكف کدپســتی 6516735561 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مطهره اسماعیلی به شماره ملی 1292963433 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
آقای سید یاسر وفائی به شماره ملی 3255399653 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مطهره اسماعیلی 
به شــماره ملی 1292963433و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سید یاسر وفائی به شماره ملی 3255399653و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها،عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی و مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشــار همدان پیام جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
)389603( 

همدان میزبان آلتیمیت فریزبی 
بانوان کشور شد

 رئیس کمیته ورزش فریزبی همدان گفت: فدراســیون ورزش های 
همگانی میزبانی مســابقات آلتیمیت فریزبی قهرمانی بانوان کشور را به 

این استان سپرد.
علی درخشــان پناه در گفت و گوی  با ایرنا اظهار داشت: سومین دوره 
مســابقات آلتیمیت فریزبی قهرمانی بانوان و انتخابی تیم ملی قرار است 

۲1 اسفندماه امسال به میزبانی همدان برگزار شود.

وی اضافه کرد: این رقابت ها به مدت ســه روز به میزبانی ورزشــگاه 
شهدای قدس همدان انجام می شود.

درخشان پناه بیان کرد: در ۲ دوره قبلی این رقابت ها تیم های خوزستان 
و اصفهان به ترتیب عنوان های قهرمانی را به دست آوردند.

رئیس کمیته ورزش فریزبی همدان خاطرنشــان کرد: تاکنون 15 تیم از 
15 استان کشور برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند.

وی با اشــاره به وضعیت تیم همدان گفت: این استان در نخستین دوره 
این رقابت ها حضور نداشت اما در دومین دوره توانست چهارم شود.

درخشان پناه افزود: هدف تیم همدان کسب عنوان قهرمانی رقابت های 

امسال و حضور پرشمار در تیم ملی است.
همدانازقطبهایاصلیآلتيميتفریزبیکشوراست.

فریزبی یک بشقاب لبه دار پالستیکی با ضخامت ۲.5 سانتی متر و قطر 
۲7 سانتی متر است.

تمرین رشــته فریزبی به طور رســمی، از ابتدای آذرماه سال 1390 در 
همدان آغاز شــد و هم اکنون حدود یکصد نفر در این ورزش فعالیت 
دارند.این رشــته ورزشــی دارای رقابت های جهانی بوده و هم اکنون 
دارای ماده های فریزبی آلتیمیت، فریزبی گلف، حرکات نمایشی انفرادی 

با فریزبی است.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

کمیته انضباطی باشگاه فوتبال پاس را 
محکوم کرد

 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در تازه ترین احکام صادره خود، 
باشگاه پاس همدان را محکوم کرد.

دبیر هیأت فوتبال همدان در این باره به ایرنا اظهار داشــت: براساس 
رای کمیته انضباطی، باشگاه پاس محکوم به پرداخت 70 میلیون ریال 
بابت مانده مبلغ پرداخت نشده قرارداد در حق مسعود رمضانی بازیکن 

سابق این تیم است.
مهدی بوجاریان افزود: رمضانــی ۲ فصل قبل در تیم پاس عضویت 
داشــته و حاال با شکایت این بازیکن همدانی باید بدهی او پرداخت 

شود.
وی اضافه کرد: کمیته انضباطی فدراســیون اعالم کرده که در صورت 
پرداخت نشدن این جریمه توسط باشگاه در مهلت مقرر، مجازات یا 
مجــازات های ماده 89 مقررات انضباطــی و ماده 13 مقررات نقل و 
انتقاالت و تعیین وضعیت بایکنان مصوب 139۶ نســبت به محکوم 
علیه، اعمال می شود.بوجاریان خاطرنشان کرد: بدهی های مالی یکی 
از دغدغه های اصلی باشگاه پاس است که کمیته انضباطی فدراسیون 

دستور پرداخت آن را صادر کرده است.
وی یادآور شــد: ابتدای فصل بخشــی از بدهی های باشگاه پاس به 
عوامل سال های قبل اعم از بازیکن و مربی پرداخت شد اما همچنان 

بخشی دیگر از این بدهی ها باقی است.
پاس هم اکنون در لیگ دسته دوم فوتبال کشور عضویت دارد و یکی 

از شانس های صعود به لیگ یک محسوب می شود.

کارکنان دستگاه ورزش همدان از هیأت های 
ورزشی جدا شدند

 سخنگوی اداره ورزش و جوانان همدان گفت: برای نخستین بار 
در این استان طرح خروج کارکنان دستگاه ورزش همدان که در هیأت 

های ورزشی فعالیت داشتند، اجرایی شد.
حمدا... چاروســایی در گفت و گو با  ایرنا اظهار داشــت: این طرح 
به دســتور محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان به اجرا 
گذاشته شــد.وی اضافه کرد: با این حســاب تمامی پرسنل دستگاه 
ورزش همــدان تــا پایان بهمن ماه امســال فرصت خــروج از بدنه 

هیأت های ورزشی استان را داشتند که در نهایت انجام شد.
ســخنگوی اداره ورزش و جوانان همدان هدف از این اقدام را تمرکز 
کارکنان بر وظایف اداری، بهره مندی از نیروهای تازه نفس و توانمند 
در بدنه هیأت های ورزشــی و ارتقا سطح کیفی نظارت بر عملکرد 
هیأت ها عنوان کرد.چاروســایی افزود: پیــش از این برخی کارکنان 
دستگاه ورزش و جوانان استان همدان در هیأت های ورزشی به عنوان 

رئیس، نائب رئیس ، خزانه دار و دبیر فعالیت داشتند.
وی یادآور شد: تمامی هیأت های شهرستانی نیز مکلف به اجرای این 

ابالغ هستند و امتناع از آن تخلف اداری محسوب می شود.

AFC : ایران در 
ماموریتی دوگانه 

 تارنمای کنفدراســیون فوتبال آسیا 
نوشــت: تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
مصمم است تا از عنوان قهرمانی خود 
دفاع و جایش در میان سهمیه های جام 

جهانی ۲019 را تضمین کند.
به گزارش ایســنا، در گزارش ســایت 

رسمی AFC آمده است :
مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا 
تایلنــد ۲019 از 7 الی 17 مارچ ۲019 
در تایلنــد برگــزار می شــود و مارکو 
اوکتاویو - ســرمربی تیم ملی ایران به 

بخت تیمش کاماًل خوش بین است.
مارکــو اوکتاویــو مربــی برزیلی در 
با سایت رسمی فدراسیون  گفتگویش 
فوتبــال ایران گفته اســت: "بی تردید 
تیمــی عالی برای مســابقات قهرمانی 
آســیا در اختیار داریــم. 8۶ بازیکن از 
سراسر کشــور را انتخاب کردیم و در 
اردوهایمان حضور پیدا کردند. جوان ها 

برای آینده بسیار پراهمیت هستند."
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای دفاع 
از عنوان قهرمانی خود در گروه چهارم 
مسابقات با عمان و عراق بعنوان رقابش 

قرار گرفته است.
مربی برزیلی ایران تاکید کرده است: "ما 
می دانیم که کار سختی در تایلند پیش 
رو داریم اما می خواهیم به جام جهانی 

پاراگوئه ۲019 صعود کنیم"
در ادامــه نیز به دیگــر بخش هایی از 
مصاحبه اوکتاویو اشــاره شــده است: 
"ایران تیم های قدرتمند فوتبال ساحلی 
جهان را تاکنون شکســت داده و باید 
حرکــت رو به جلــو را همچنان ادامه 

بدهیم."
ای اف ســی در انتهای گزارش خود 
آورده است: هیچ شکی وجود ندارد 
کــه ایران یــک قــدرت جهانی در 
در  بطوریکه  اســت،  فوتبال ساحلی 
باهاما عنوان ســومی را  جام جهانی 
پس از یورش به عنوان قهرمانی آسیا 
در ســال ۲017، بدست آورد. اکنون 
نیز می خواهد روندی مشابه را اینبار 

تایلند تکرار کند. در 

پیشنهاد وسوسه انگیز 
اماراتی ها به رونالدو!

 یک باشــگاه اماراتی برای حضور 
فوق ســتاره پرتغالی یووه در لیگ این 
کشور حاضر است که دو برابر دستمزد 

او در بیانکونری ها را پرداخت کند.
به  گزارش  ایســنا ، کریستیانو رونالدو 
بعد از 9 فصل حضور در رئال مادرید 
و کسب عناوین و جام های زیاد تصمیم 
گرفت کــه این تیم را تــرک و راهی 
یوونتوس شود. این فوق ستاره پرتغالی 
ساالنه 30 میلیون یورو حقوق از باشگاه 
یووه دریافت می کنــد و قرارداد چهار 

ساله با این تیم ایتالیایی دارد.
elsport نوشــت که در سفر اخیری 
کــه رونالدو به امارات برای حضور در 
مراسم گلوپ ســاکر داشت یک تاجر 
اماراتی به رونالدو پیشــنهاد وسوســه 
انگیزی برای حضــور در لیگ امارات 
داد تــا جایی که یک باشــگاه اماراتی 
حاضر است که پیشــنهاد نجومی ۶0 
میلیون یــورو برای یک فصــل را به 
رونالدو بدهد.پیش از این هم روزنامه 
دون بالــون اســپانیا از احتمال حضور 
کریســتیانو رونالدو در لیــگ امارات 
ســخن به میان آورد اما خود رونالدو 

چنین چیزی را رد کرده است.

شنا ورزش پرمدال بانوان نابینای همدانی
 امــروزه ورزش در بین نابینایان و کم بینایان همدانی با اســتقبال 
چشمگیری مواجه است و براساس آمارهای موجود این رشته ورزشی 

به نسبت چهار سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
بها دادن به ورزش نابینایان و کم بینایان و ایجاد زمینه های الزم برای 
فعالیت این قشر از جامعه سبب شد تا گرایش آنها به ورزش از مبتدی 

تا حرفه ای افزایش یابد.
به گــزارش ایرنا ورزش نابینایان و کم بینایــان همدان که روزگاری 
به دنبال کســب تک مدال های کشــوری بود حاال در ســطح ملی و 

بین المللی صیاد نشان های رنگارنگ است.
ورزشــکاران نابینا و کم بینای همدانی در حالی روند روبه رشــد و 
تبدیل شــدن به رویه قهرمان پروری و مــدال آوری های بین المللی 
را طی می کنند که در بخش بانوان نیز شــاهد خیز چشمگیر در کسب 

جایگاه های قهرمانی هستیم.
شنا به عنوان یکی از رشته های پرمدال امروزه نزد ورزشکاران زن نابینا 
و کم بینای همدانی از استقبال خوبی برخوردار است و توانسته اند به 

خوبی در این رشته ورزشی موفق عمل کنند.
صيد18نشانرنگارنگ

شــانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی کشور در بخش بانوان در 
حالی شامگاه جمعه به میزبانی مشهد به پایان رسید که بانوان همدانی 

موفق به صید 18 نشان رنگارنگ شدند.
مینا آودئی در 50 متر قورباغه عالوه بر شکستن رکورد طال گرفت و 
در50 متر پروانه و 100 متر قورباغه نیز مدال طال ، 100 متر آزاد نقره ، 

50*4 مختلط تیمی و 50*4 آزاد نیز نشان برنز کسب کرد.
معصومه ســهیل فر نیز در ماده ۲00 متر آزاد طال ، 50 متر آزاد نقره ، 

50*4مختلط تیمی و 50*4 آزاد نیز به نشان برنز دست یافت.
همچنین اعظم کیانی امین در مــاده 100 پروانه طال،۲00 متر مختلط 
انفــرادی نقره ، 50 متر قورباغه و 50*4مختلط تیمی و 50*4 آزاد به 

نشان برنز رسید.
ســنا احمدی نیز در ۲00 متر آزاد به نشــان نقره دســت یافت و در 

50*4مختلط تیمی و 50*4 آزاد مدال برنز کسب کرد.
ترکیــب تیم اعزامی همدان به این رقابت ها را اعظم کیانی امین، مینا 
آودئی، معصومه سهیل فر، دنیا علی قلی و سنا احمدی تشکیل دادند.

همچنین مرضیه مصباحی مربی و سمیه قاسمی سرپرست تیم اعزامی 
همدان به این دوره از مسابقات بودند.

شناورزشمحبوببانواننابينا
رئیس هیأت نابینایان و کم بینایان همدان گفت: با وجود عمر کوتاه از 
شروع به کار ورزش شنای نابینایان و کم بینایان این استان، بانوان این 

قشر از ورزشکار عالقه خاصی به آن دارند.
ســمیه سهیلی افزود: هم اکنون شنا یکی از رشته های محبوب بانوان 
نابینا و کم بینای همدانی است و به همین دلیل برنامه ریزی الزم برای 

پیشرفت آنها در این رشته را داشته ایم.
وی اضافــه کرد: برای بانوان نابینــا و کم بینای همدانی امکانات الزم 
نظیر فعالیت تمرینی در استخرهای شنا را نیز مهیا ساخته ایم اما برای 
ارتقا هرچه بهتر سطح کیفی و فنی آنها نیاز به حمایت های الزم داریم.

ســهیلی بیان کرد: اگرچه شــمار بانوان ورزشــکار نابینا و کم بینای 
همدانی باال نیســت اما همین تعداد کم نیز در رشــته هایی نظیر دو 

ومیدانی و شنا پرمدال ظاهر شده اند.
ورزشبانواننابيناموفقعملکردهاست

مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان همدان نیز در این باره 
می گوید: ورزش بانوان نابینا و کم بینای همدان در کسب مدال های 

رنگارنگ ملی موفق عمل کرده است.
معصومه پیردهقان افزود: بانوان نابینای همدان سهم بسزایی در مدال 
آوری ورزش این استان دارند و به حضور و فعالیت آنها در امر ورزش 

افتخار می کنیم.
وی اضافه کرد: همدان یکی از استان های فعال و موفق در رشته های 
ورزشی نابینایان و کم بینایان کشور به شمار می رود و هیأت استان به 
خوبی توانســته مسیر موفقیت را طی کند و دستگاه ورزش استان نیز 

حمایت های الزم را از این قشر ورزشکار داشته است.
وی یادآور شــد: هدف ما جذب صددرصــدی نابینایان و کم بینایان 
همدانی به امر ورزش است تا بتوانیم به تقویت سطح روحی و جسمی 

آنها کمک کنیم.

 با توجه به نزدیک شــدن به هفته زن و 
گرامیداشت روز مادر، ایســنا در نظر دارد 
با معرفی زنان موفق اســتان در حوزه های 
مختلف با این بانوان موفق گفتگویی داشته 
باشد و از موفقیت ها و مشکالت پیش روی 

آنان بگوید. 
یک داور بین المللی بســکتبال با اشــاره به 
کسب ۲0 مدال کشوری و استانی و دریافت 
گواهینامه بین المللــی داوری کلینیک دبی، 
گفت: از ســن 1۲ ســالگی با شــرکت در 
تیم های استانی به این رشته ورزشی عالقه 
مند شده و در تیم ها و لیگ های کشوری به 

افتخار آفرینی در این رشته ادامه دادم. 
هانیه شهدوســت در گفت وگو با ایســنا، 
منطقــه همدان، با بیان اینکــه پس از اتمام 
دوره ورزشــی برحســب عالقه  به داوری، 
در کالس های مربوطه شــرکت کرده است، 
مطــرح کرد: در ســال ۲01۲ بــا برگزاری 
فدراســیون  توســط  داوری  کالس هــای 
بسکتبال تنها برای ۲ خانم و ۲ آقا، با داوری 
آشنا و با شرکت در آزمون بین المللی کلینک 
دبی موفق بــه دریافت گواهینامه بین المللی 

داوری شده ام. 
این بانوی ورزشــکار ادامه داد: خوشبختانه 
با پشتکار و حمایت خانواده در رشته مورد 
عالقه خود پیشرفت داشته ام؛ درحال حاضر 
ناظر فنی منطقه 4 وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، مسئول کمیته داوران هیئت بسکتبال 
استان، مدرس رسمی فدراسیون و مشغول 
داوری در لیگ برتر و قهرمانی کشــور نیز 

هســتم.  این داور همدانی از ترجمه کتابی 
مربوط به قوانین بسکتبال برای عالقه مندان 
به این رشــته خبرداد و افــزود: به تازگی با 
کمک یکی از دوســتانم موفــق به ترجمه 
تفســیر قوانین بســکتبال و کسب رضایت 

توسط کمیته داوران شده ام. 
شهدوســت با اشاره به تعدادی از مسابقات 
مهم که موفق به  کســب مدال شده است، 
بیان کــرد: شــرکت در هیئت بســکتبال، 
لیگ های کشوری، مسابقات قهرمانی کشور 

در زنجان ازجمله مهم ترین این مســابقات 
کشوری بوده اند. 

مسئول کمیته داوران هیئت بسکتبال استان 
در رابطه با مشکالت موجود در این رشته، 
اظهار کرد: نبود حامی مالی و عدم ساماندهی 
مناســب همواره از مشکالت موجود دراین 
رشته است؛ اســتعدادهای بسیار خوبی در 
استان وجود دارند که به دلیل عدم حمایت 
مالی توانایی درخشــش در ســطوح عالی 

ورزشی را ندارند. 

همــدان  کبــدی  هیــأت  رئیــس   
گفــت: ۲ کبــدی کار اهــل شهرســتان 
کبودراهنــگ از توابــع ایــن اســتان مــدال 
طــالی مســابقات بیــن المللــی جــام فجر 

ــد. ــب کردن را کس
ــت:  ــار داش ــرد اظه ــری ف ــود کوث محم
بین المللــی  مســابقات  دوره  دومیــن 
ــت  ــور هف ــا حض ــر ب ــام فج ــدی ج کب
تیــم از پنــج کشــور ایــران، عــراق، 
ترکیــه، آذربایجان و گرجســتان در ســالن 
پوریــای ولــی شهرســتان شبســتر برگــزار 

ــد. ش
وی اضافــه کــرد: در ایــن پیکارهــا محمد 
ــاری ۲  ــالد جب ــی و می ــا کبودراهنگ رض
کبــدی کار اهــل شهرســتان کبودراهنــگ 
در ترکیــب تیــم ملــی موفــق بــه کســب 
مــدال طــال و قهرمانــی ایــن دوره از 

مســابقات شــدند.
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت وگ ــرد در گف ــری ف کوث
خاطرنشــان کــرد: هــر ۲ کبــدی کار 
ــان  ــی جوان ــم مل ــی تی ــب اصل در ترکی

کشــورمان در ایــن دوره از مســابقات 
خــوش درخشــیدند.

ــادآور  ــدان ی ــدی هم ــأت کب ــس هی رئی
شــد: کبودراهنــگ یکــی از قطــب هــای 
اصلــی کبــدی کشــور اســت و هــم 
ــز در رده ســنی  ــوش نی ــی پ ــون ۲ مل اکن

ــم. ــاالن داری بزرگس
ایــن  در  خوشــبختانه  افــزود:  وی 
ــا  ــواده ه ــن خان ــدی در بی ــتان کب شهرس

از اهمیــت و اســتقبال فراوانــی برخــوردار 
ــاهد  ــر ش ــای اخی ــال ه ــت و در س اس
شــکوفایی نخبــه هــای کبــدی کشــور از 

ــم. ــوده ای ــتان ب ــن شهرس ای
شهرســتان  اول  ورزش  کبــدی 
ــی رود و در  ــمار م ــه ش ــگ ب کبودراهن
ــورت  ــه ص ــدی کار ب ــوع 500 کب مجم
ــون در ســطح اســتان  ــه ای هــم اکن حرف

همــدان فعالیــت دارنــد.

کبدیکارانکبودراهنگ
مدالطالیبينالمللیگرفتند

مشکالت مالی مانع درخشش 
استعدادهای ورزشی استان
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■ دوبیتي:
ز بوی زلف تو مفتونم ای گل                                    ز رنگ روی تو دلخونم ای گل
من عاشق ز عشقت بیقرارم                             تو چون لیلی و من مجنونم ای گل

با معافیت تجهیزات گردشگری محقق می شود
 رونق کسب و کار و ارتقای کیفیت سفر 

 مصوبه معافیت تجهیزات گردشگری در جهت توسعه گردشگری 
بســیار تاثیر گذار است و به رونق کســب و کار در این صنعت را به 
دنبال دارد و از سوی دیگر موجب ارتقای کیفیت سفر برای گردشگران 

خواهد شد . 
نایب رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: براساس مصوبه هیئت دولت 
تجهیزات مورد نیاز تاسیسات گردشگری که در کشور تولید نمی شود 
و یا تولیــد آن کفایت بازار داخلی را نمی کنــد از پرداخت عوارض 
معاف خواهند بود که این امر دغدغه ای برای تولیدکنندگان تجهیزات 
داخلی باکیفیت ایجاد نخواهد کرد. شهرام شیروانی گفت : مصوبه هیئت 
دولت مبنی بر معافیت واردات تحهیزات و ماشین آالت گردشگری از 
پرداخت عوارض به انطباق هتل های ایران با اســتاندارد های جهانی 

کمک می کند.
شیروانی ،  با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه هیئت دولت در خصوص 
معافیــت واردات تجهیزات و ماشــین آالت گردشــگری از پرداخت 
عوارض گمرکی گفت: اجرای این مصوبه باعث خواهد شــد تا هتل 
های ایران به دانش روز و تجهیزات مدرن مجهز شــوند و بتوانند خود 
را با استانداردهای جهانی در صنعت هتلداری تطبیق دهند.«  او گفت: 
»تجهیز هتل ها و تاسیســات گردشگری به تجهیزات و ابزار و وسایل 

مدرن می تواند به ارتقای کارآمدی آن ها کمک کند.«
شهرام شیروانی خاطر نشان کرد: همچنین با اجرایی شدن این مصوبه، 
رونق کســب و کار در حوزه گردشگری را شاهد خواهیم بود، چراکه 
سرمایه گذاران بیشتری برای ورود به بخش گردشگری رغبت پیدا می 
کنند.«نایب رئیس جامعه هتلداران ایران افزود : »بســیاری از ســرمایه 
گذاران در زمینه واردات ماشین آالت حوزه گردشگری مشکل داشتند 
که این امر درجهت نوسازی و تجهیز هتلها بر اساس استانداردهای بین 

المللی بسیار موثر است.
وی یادآور شد: »ایجاد اشــتغال پایدار و تقویت اقتصاد جوامع محلی 
یکی از مهمترین فواید صنعت گردشــگری اســت، فعاالن این بخش 
امیدوار هســتند که با پیگیری های ســازمان میــراث فرهنگی و ابالغ 
مصوبه ها و قانونهای حمایت کننده در آینده نزدیک شاهد رونق بیشتر 

گردشگری کشورمان باشیم.«

لزوم به کارگیری دانش مدرن و سنتی 
در مقاوم سازی بناهای تاریخی

 معاون میراث فرهنگی کشــور با بیان اینکه دانش مدرن و سنتی را 
نمی توان در امر مقاوم سازی بناهای تاریخی به تنهایی به کار بست بر 

امر آموزش در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری، 
محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی  در دومین همایش تخصصی 
توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله با اشاره به وقوع 
زلزله بم و خســاراتی که در جریان آن به شهر و ارگ تاریخی بم وارد 
شد، تصریح کرد: »از آن به بعد موضوع مقام سازی آثار تاریخی در برابر 
زلزله مورد توجه قرار گرفت و طبق فراخوانی که منتشر شد متخصصان 
داخلی و خارجی از کشورهای ایتالیا ، ژاپن و ... پروژه های تخصصی 

را دراین حوزه انجام دادند.«
وي با اشاره به این مطلب که تا سال 91 همزمان با وقوع زلزله ورزقان 
،میراث فرهنگی عضو ســتاد بحران نبود گفت: »بعــد از آن در زلزله 
کرمانشاه حوزه میراث فرهنگی و مقاوم سازی آثار تاریخی مورد توجه 
واقع شــد که نتایج خوبی را نیز به دنبال داشت.«طالبیان با تأکید بر این 
نکته که دانش مدرن و سنتی را نمی توان به تنهایی به کار بست افزود: 
»باید با شناخت از دانش سنتی ، در راستای حفاظت از بناهای تاریخی 

در برابر زلزله از دانش مدرن بهره گیریم.«

پنجم اسفند، روزی برای عشق
ما خودمان سپندارمذگان داریم

 یک استاد تاریخ دانشــگاه خوارزمی با اشاره به 
روز پنجم اسفند که مصادف با جشن سپندارمذگان یا 
روز عشق ایرانی است، گفت: سپندارمذ نام فرشته ای 
است که موکل زمین، درخت ها و جنگل هاست و در 
نوشته های تاریخی پیشــینیان از آن به عنوان فرشته 

نگهبان زمین و زنان یاد شده است.
به گزارش ایســنا ؛ حســین محمدی با اشــاره به 
نامگذاری پنجم اســفند ماه به نام روز سپندارمذگان 
گفــت: اســفندارمذ نام مــاه دوازدهــم در دوران 
ایران باســتان و زرتشتیان بوده اســت و سپندارمذ 
نام فرشــته ای اســت که موکل زمین، درخت ها و 
جنگل هاست و در نوشته های تاریخی پیشینیان از آن 
به عنوان فرشــته نگهبان زمین و زنان یاد شده است. 
محمدی خاطرنشان کرد: در برخی منابع اشاره شده 
که این روز را مردان به پاس زحمات همســر خود 
جشن گرفته و برای زنان خود هدیه تهیه و به عبارتی 

عشق و عالقه خود را به همدیگر ابراز می کردند.
وی ادامــه داد: بــه واقــع می توان گفــت که روز 
سپندارمذگان، ولنتاینی ایرانی محسوب می شود البته 
بســیار از آن عمیق تر و پرمعناتر اســت. این استاد 
تاریخ دانشــگاه خوارزمی در ادامه گفت: این جشن 
به پیشینه فرهنگ ایران باستان و زرتشت بر می گردد 
و زمــان اصلی برگزاری این جشــن در بین ایرانیان 
باستان همان پنجم  اسفند ماه بوده است ولی به اشتباه 
بعضی از منابع تاریخ روز سپندارمذگان را ۲9 بهمن 

ماه ذکر کرده اند.
وی اظهــار کــرد: قدیمی تریــن گزارشــی که از 
ســپندارمذگان وجود دارد درآثار ابوریحان بیرونی 
اســت، بیرونی از پنجم اســفند به به عنــوان روز 
نگهدارنــده و حافظ زن و زمین و حتی روز زن یاد 

کرده است.
وی افزود: این ســوال پیش می آید که چرا در کنار 
کلمه زن از کلمه زمین نیز اســتفاده می شــود، برای 
پاســخ اینطور می توان گفت که در اسطوره ها، زمین 
نقش تولیدکننــده و آفرینــش را دارد مانند زن که 
فرزندی را به دنیا می آورد و آن را پرورش می دهد و 
در نتیجه امشاسبند که مقامی باالتر از فرشته ها دارد 

وظیفه نگهداری از دو عنصر زمین و زن را دارد.
محمدی در پایان بیان کرد: جشن های ایرانی اگر به 
شــیوه ای درست در بین مردم بیان شوند و از طریق 
صداوسیما و رسانه های ملی به آن پرداخته شود قطعًا 
خیلی بهتر از جشن های غربی می شود اما امروزه به 
دلیل مطرح نشــدن جشن های ایرانی و تبلیغ فراوان 
جشــن های غربی در رســانه های اجتماعی، برخی 
جوانان به سمت فرهنگ غرب رفته و روز ولنتاین را 
بیشتر از سپندارمذگان می شناسند و حتی اطالعاتی 

جزئی از روز سپندارمذگان هم ندارند.

ماده رنگزای خوراکی از پوست انار تولید شد
 محققان کشــور موفق شدند از پوست انار ماده رنگزای خوراکی 
بــدون ضرر تولید کنند. به گزارش مهــر، ترکیبات رنگ دهنده نقش 
موثــری در تولید انواع مواد خوراکی دارند. همچنین این ترکیبات در 
صنعت دارو به عنوان روکش ها و موارد تشخیصی استفاده می شوند. 
با توجه به مسائل زیست محیطی و لزوم ارتقاء سالمت جامعه نیاز به 
ارائه ترکیبات رنگ دهنده طبیعی پایدار با حداکثر وزن دهی و پایداری 

بسیار مهم است.
بازار هدف این مواد رنگ دهنده کلیه نهادها و ســازمان هایی هستند 
که در رابطه با ســالمت کشــور فعالیت می کنند به خصوص وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو که متولیان اصلی حوزه بهداشت و 

سالمت در کشور هستند.

پرده ای که هوا را تصفیه می کند
 یک تولید کننده لوازم خانگی پرده ای ابداع کرده که هوای داخل 
خانه را تصفیه می کند. به گزارش نیواطلس، شــرکت ایکیا به تازگی 
پرده ای ابداع کرده که می تواند هوای داخل خانه را تصفیه کند. این 
پرده برای تصفیه هوا از فرایندی کمک می گیرد که شبیه فتوسنتز در 
گیاهان اســت.این محصول که Gunrid نــام دارد از مواد معمولی 
تولید شده که با الیه ای از فوتوکاتالیست معدنی پوشیده شده اند. البته 
این شرکت هنوز ترکیبات دقیق این پوشش را اعالم نکرده است. اما 
تخمین زده می شــود ماده معدنی موجود در این پوشش دی اکسید 
تیتانیوم باشد که قبال در پارچه های تصفیه کننده هوا به کار می رفت.

به هرحال هنگامیکه این ماده در برابر منبع نور داخلی یا خارجی قرار 
می گیرد، مواد آالینده موجود در هوای محیط را می کاهد. 

کپسول دراگون به همراه یک مانکن هفته 
آینده آزمایش می شود

 اســپیس ایکس و ناســا اعالم کرده اند در هفته آتی کپسول تجاری 
دراگون آزمایش می شود. این کپسول که برای ارسال فضانوردان به فضا 
ساخته شده همراه یک مانکن در لباس فضانوردی به آسمان پرتاب می 
شــود. به گزارش آسوشیتدپرس، ناســا و اسپیس ایکس اعالم کرده اند 
نخستین پرواز آزمایشی  کپسول سرنشین دار دارگون در هفته آتی انجام 
می شود. در این پرواز هیچ فضانوردی حضور نخواهد داشت و از یک 
مانکن با لباس فضانوردی اسپیس ایکس استفاده می شود. مقامات  پس از 
بررسی های امنیتی اجازه انجام آزمایش را صادر کرده اند. »ویلیام گرستن 
مایر« مدیر ماموریت های انســانی در ناسا،  این آزمایش را یک گام مهم 

برای ارسال فضانوردان به وسیله این کپسول به فضا عنوان کرد. 

کفش های هوشمند کاربران را 
به دردسر انداخت

 نایک با عدم کنترل دقیق اپلیکیشن اندرویدی کفش هوشمند خود 
باعث شده تا این کفش های هوشمند برای برخی خریداران به درستی 
قابل استفاده نباشند. به گزارش آسین ایج، برنامه یادشده Adapt نام 
دارد و اگر چه نســخه iOS آن به درســتی عمل می کند، اما نسخه 
اندرویدی آن مشکالت عدیده ای دارد و لذا عالقمندان نمی توانند به 

درستی از قابلیت های کفش مذکور بهره بگیرند.
مهم ترین قابلیت کفش هوشــمند عدم دخالت فرد برای بستن بند و 
سفت کردن آن به دور پاست و این کفش ها بعد از پوشیده شدن خود 
به طور خودکار با کنترل وضعیت پا به دور آن سفت می شوند تا فرد 

بتواند بدون مشکل خاصی حرکت کند.

یک باگ در ویژگی جدید واتس اپ کشف شد
 در ویژگــی جدید واتس اپ که با کمک احراز هویت بیومتریک 
از اطالعات اپلیکیشــن در آیفون محافظت می کرد، یک باگ جدید 
کشف شده است. به گزارش دیلی میل، یک باگ نگران کننده واتس 
اپ به تازگی در ویژگی جدید این اپلیکیشن کشف شده است. جالب 
آنکه این ویژگی در ماه جاری برای حفظ حریم شخصی کاربران در 

آیفون ارائه شده است.
در ایــن اواخر واتس اپ قابلیت احراز هویت بیومتریک را ارائه کرد 
 Touch ID یا Face ID که به کاربران اجازه می دهد با استفاده از
قفل اپلیکیشــن مذکور را باز کنند. هدف از عرضه این ویژگی حفظ 
اطالعات دســتگاه از دسترس دوستانی است که هنگام باز بودن قفل 

موبایل پیام های فرد را جستجو می کنند.

سینـما

■ قد  س......... .قانون مورفي- ماموريت غيرممکن 

■ قد  س2....................................  ترانه - پاستاريوني

■ فلسطين1.............................................. ضربه-تخت گاز

فلسطين 2................................. سوتفاهم- درساژ

■ سينما کانون.............. دزد و پري2 -پارادايس

■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز

■ آزادي تويسرکان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- پاستاريوني

■ فرهنگ کبودراهنگ...........................  قانون مورفي

 در حالی روند ســاخت هتل های 4 و 5 ستاره 
با جدیت و اصرار دســت اندرکاران گردشــگری 
کشــور در حال پیگیری است و کمبود اتاق در این 
واحدهای اقامتی در فصل های اوج ســفر به عنوان 
یکی از معضالت این صنعت مطرح می شــود که 
هتل های  و  هتل آپارتمان ها  مسافرخانه ها،  صاحبان 
یک، دو و ســه ســتاره از خالی بودن اتاق هایشان 
ســخن می گویند و در این میــان وجود خانه های 
به عنوان  استیجاری در شــهرهای گردشــگرپذیر 
رقیبی برای تاسیسات اقامتی کم ستاره نیز روزبه روز 

در حال افزایش است. 
ساماندهیخانههایمسافر

 معــاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگســتری همدان گفت: از این رو اهمیت 
گردشــگری در توســعه پایدار مطرح می شود که 
گردشگری طی سالیان اخیر به عنوان صنعتی که در 
تولید ناخالص ملــی نقش مهم ایفای می کند و در 
مقایسه با ســایر صنایع به سرعت رو به رشد بوده 

و مبنایی برای توسعه اقتصادی به شمار می رود.
سعید گلستانی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
همدان با دارا بــودن موقعیت های بالقوه طبیعی و 
آب و هــوای معتدل در ایام گرم ســال و نیز دارا 
بودن جاذبه های تاریخی و باســتانی متعدد مقصد 
جذابی برای گردشگری و گردشگران است، عنوان 
کــرد: پدیده های طبیعی مثل غار علیصدر، آبشــار 
باســتانی هگمتانه، آرامگاه  گنجنامه، .محوطه های 
بوعلی سینا یا باباطاهرو مقبره های تاریخی فراوان 
بــرای گذراندن ایام فراغت مســافران،  همدان را 
مقصدی جذاب برای مســافران قرار داده اســت.   
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
همــدان تصریــح کرد: با بررســی موانع بر ســر 
راه توســعه گردشگری در اســتان باید بکوشیم تا 
استان همدان را در ســطح کشور مطرح و از تمام 
ظرفیت های گردشــگری و طبیعی اســتان استفاده 

کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: با ایجاد ســایت مربوط به 
گردشــگری در استان همدان تمام کسانی که قصد 
ســفر به همدان را دارند، می تواننــد از مکان های 
اقامتی و قیمــت آن ها و همچنیــن مناطق دیدنی 
استان مطلع شوند و با سامان بخشیدن به خانه های 
مسافری و جلوگیری از سوءاستفاده افراد می توان 

به امنیت و راحتی مسافر در همدان اقدام کرد.

دفتر  یــک  گفــت:  گلســتانی 
ســاماندهی خانه های مسافر در 
حال حاضر با مجوز از ســازمان 
گردشــگری  و  فرهنگی  میراث 
در سطح شــهر همدان مشغول 
به فعالیت است که می توان دفاتر 
را به نحو احســن توسعه داد و 
اطالعات خانه مســافرها را در 
آن ثبت کرد تا بتوانیم ساماندهی 
مناســبی در این حوزه داشــته 

باشیم.
در خانهمســافر 53 
همداندارایمجوزهستند

معاون گردشگری میراث فرهنگی 
همدان گفت: در حال حاضر 53 
خانه مســافر در همــدان دارای 
مجوز هستند و از طریق مدیریت 
ســامانه پذیرش خواهند داشت.

علی خاکسار در خصوص اینکه همچنان برای اخذ 
مجوز از سازمان میراث فرهنگی برای خانه مسافرها 
فرصت وجود دارد اظهار کرد: طبق تأکیدات استاندار 
همدان مبنی بر ساماندهی خانه مسافرها، مالکان فاقد 

مجوز باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

اینکه اســتاندار  بیــان  وی بــا 
همــدان تأکیــد بر برخــورد با 
مجوز  بــدون  خانه مســافرهای 
داشــت بیان کرد: طی چند روز 
آینده جلسه ای در دفتر سیاسی ـ 
امنیتی استانداری خواهیم داشت 
تا این موضوع قبل از سال جدید 

تعیین تکلیف شود.
میــراث  گردشــگری  معــاون 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
گردشــگری همدان خاطرنشان 
 53 حاضــر  حــال  در  کــرد: 
هستند  مجوز  دارای  خانه مسافر 
و از طریــق مدیریــت ســامانه 
پذیرش خواهند داشــت. وی با 
بیان اینکه اخــذ مجوز هزینه ای 
برای مالــکان ندارد گفت: مالک 
خانه مســافر بایــد ۲0 درصــد 
پذیرش مسافر را به مدیریت سامانه پرداخت کند. 
خاکسار یادآور شد: افرادی که به دنبال اخذ مجوز 
برای پذیرش مسافر در منازل خود نمی روند، برای 
فــرار از نرخ گذاری و نظارت تمایــل به دریافت 

مجوز ندارند.

وی با اشــاره بــه اینکه نرخ گذاری ایــن منازل به 
صــورت درجه یک، ۲ و 3 تعیین می شــود گفت: 
مســافران می توانند از طریق مدیریت رســانه که 
تبلیغــات آن در فضــای مجازی نیز انجام شــده، 
اقــدام به رزرو کننــد اما در ایام نــوروز از طریق 
کیوســک های ورودی همدان نیــز این امکان مهیا 

شده است.
در این شــرایط و با توجــه به عدم امکان حذف 
بازار شکل گرفته، کارشناسان معتقدند ساماندهی 
ایــن فعالیت اقتصادی با ایجــاد امکان نظارت و 
اخذ مالیات از صاحبان آنها، به این کســب وکار 
جنبه قانونی می بخشــد و اگرچــه تاکید می کنند 
با هتل های  متقاضیــان خانه مســافرها  که جنس 
کم ســتاره متفاوت اســت، در بلندمــدت به نفع 
صاحبان مجموعه های اقامتی رســمی نیز خواهد 
بود؛ چراکه از سویی با افزایش نسبی قیمت های 
این خانه ها به واســطه دریافــت مالیات و الزام 
به رعایــت مجموعه ای از اســتانداردها، آنها را 
در رقابت با هتل های کم ســتاره و مسافرخانه ها 
قرار خواهد داد و از ســوی دیگــر با ایجاد این 
رقابــت، صاحبان ایــن هتل ها را بــرای ارتقای 
کیفیــت و نــوآوری در مدیریــت مجموعه های 

به تکاپو وامی دارد. تحت اختیارشان 

سرپرست گروه موسیقی 
»همراز« مالير:

موسیقی همدان 
رو به رشد 
است

 سرپرست گروه موسیقی »همراز« مالیر 
با اشــاره به روند رو به رشد موسیقی در 
همدن گفت: با توجه به رشد موسیقی بر 
اساس سالیق مخاطبان موسیقی کشور در 
ژانرهای مختلف، همدان هم در سال های 
اخیر، نه تنهــا از این قافله جا نمانده بلکه 

پیشرو هم بوده است. 
به گزارش فارس ؛ »همراز« نامی آشــنا 
بــرای هنرمنــدان و عالقمنــدان به هنر 
موسیقی اســت. گروه موســیقی که به 
سرپرســتی »رضــا قدســی« و با هدف 
حفظ و اشــاعه، احیاء و ترویج موسیقی 
اصیل ایرانی، آبــان ماه 138۲ در ابتدا با 

بازسازی آثار موسیقی گذشته و سپس با 
تکیه بر دانش موســیقایی اعضای گروه 

در شهرستان مالیر آغاز به کار کرد.
این گــروه در بیســت و یکمیــن دوره 
جشنواره موسیقی فجر استان که با عنوان 
شــب های موسیقی هگمتانه در همدان در 
حال برگزاری است، در محل سالن اصلی 
مجتمع فرهنگی هنری ابن ســینا به روی 

صحنه خواهد رفت.
در همین رابطه سرپرســت این گروه در 
گفت وگو با خبرنگار فــارس اظهار کرد: 
گروه »همراز« تاکنون به اجرای برنامه های 
متعــدد در قالب جشــنواره و کنســرت 
پرداخته و هنرمندان بســیاری را به جامعه 
موســیقی معرفی کرده است. رضا قدسی 
گفت: در حال حاضر نیز گروه متشکل از 
هنرمندان جوان شهرستان است که تداوم 
کار آن حمایت همه هنردوستان و متولیان 

را می طلبد.
وی افــزود: گروه ما ســابقه چندین دوره 
شرکت و کســب مقام در جشنواره فجر 

اســتان را دارد که در جشــنواره امســال 
هــم  بــا شــیوه و رویکــردی جدید با 
هنرمندانی چون فرامرز ســپهری نیا )نی(، 
علی میرشــاهولد)نوازنده ســنتور و سه 
تار(، سیدشــبیر میرسنجری )نوازنده تار(، 
خســرو رســاپور )تاربــاس(، حجت اهلل 
عبدلی)عود(، منصور مرادی )تنبک(، رضا 
جباری)خواننده(  علی  و  قدسی)کمانچه( 

فعالیت می کند.

سرپرســت گروه موســیقی »همــراز« با 
اشــاره به روند رو به رشــد موسیقی در 
استان افزود: با توجه به رشد و شکوفایی 
موســیقی بر اســاس ســالیق، عالیق و 
موســیقی  مخاطبان  مختلف  گرایش های 
کشور در ژانرهای مختلف، استان همدان 
هم در سال های اخیر، نه تنها از این قافله 

جا نمانده بلکه پیشرو هم بوده است.
وی ادامــه داد: کثــرت وجــود نوازنده، 

خواننده و آهنگســازهای توانمند استان و 
همین طور جایگاه ویژه ای که این اســاتید 
و هنرمندان در کشــور دارند و برگزاری 
مســتمر جشنواره های موســیقی فجر در 

استان گواه این مدعاست.
قدسی با بیان اینکه جشنواره امسال نسبت 
بــه ســال های گذشــته دارای ویژگی ها 
و مولفه هایی اســت که آن را نســبت به 
ســال های گذشــته متمایز می کند گفت: 
امسال شاهد تغییر رویکرد جدی و بنیادین 
در جشــنواره بودیــم که از زمــان اعالم 
فراخوان و با اهداف و برنامه های شاخصی 
که در متن فراخوان قید شده بود، این وجه 

تمایز مشهود بود.
وی ادامــه داد: تــالش برگزارکننــدگان 
و متولیان ایــن رویداد ارزشــمند هنری 
در استانداردســازی و باال بــردن کیفیت 
جشنواره از زوایای مختلف که به صورت 
مســتمر و گام بــه گام به اطــالع اهالی 
موسیقی می رسید، از نقاط قوت جشنواره 

امسال است.

سرپرست گروه موسیقی »همراز« گفت: 
عدم برگزاری این جشــنواره به صورت 
رقابتی منجر به ایجاد وحدت، همدلی و 
صمیمیت بین هنرمندان موســیقی استان 
در فضایی کاماًل دوســتانه می شود و از 
حاشــیه و تنش های متعارف هم به دور 

خواهد بود.
وی بــا تاکید براینکه دعوت از اســاتید 
به نام موســیقی کشــور و نیــز دعوت 
از گروه هــای خــوب و مطــرح ملــی 
در بــاال بــردن کیفیت جشــنواره تاثیر 
بســزایی داشــت، اظهار کرد: از طرفی 
آموزشــی  کارگاه های  برگــزاری  دیگر 
و مســترکالس های مختلف موســیقایی 
از دیگر نقاط ارزنده جشــنواره امســال 
اســت. قدســی تصریح کرد: برگزاری 
نمایشــگاه ساز و مشــارکت سازندگان 
به عنوان بخش جنبی  ادوات موســیقی 
جشــنواره، یک اتفاق نو و جذاب و به 
نوعی حمایت از صنعتگران ســاز است 

که در این جشنواره رخ داد.

تنها يک دفتر ساماندهی خانه های مسافر در همدان فعال است

مسافران خانه نشین
■ 53 خانه مسافر در همدان مجوز دارند


